
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „ODKRYWAM 

GDYNIĘ” V edycja 

 

…………………………………………………………………………………  

Imię i nazwisko uczestnika, klasa  

 

…………………………………………………………………………………  

Imię i nazwisko opiekuna prawnego  

 

…………………………………………………………………………………  

nazwa szkoły /placówki 

 

 

 

 

 Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 7 kwietnia 2016 r.) informuje się, iż: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 16 Ul. Chabrowa 43, 81 – 079 

Gdynia,  

2. Kontakt do inspektora ochrony danych: Aleksandra Nodzyńska, e-mail: iod.edu@gdynia.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Międzyszkolnego  

Konkursu Fotograficznego „Odkrywam Gdynię” 

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Organizatorzy konkursu.  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.  

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Skargę w tym zakresie można wnieść w dowolnym momencie, jeżeli uważa Pani/Panu, że 

powierzone dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do organizacji i przeprowadzenia 

Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego „Odkrywam Gdynię” 

 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do:  

1) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma 

wpływu na jej przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;  

mailto:iod.edu@gdynia.pl


2) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  

3) prawo do ich sprostowania;  

4) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

 5) prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

 

 podpis uczestnika  

 

……………………………………………………..     

podpis opiekuna prawnego 

 

……………………………………………………..     

 

 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna …………………………………………………….. 

W Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym „Odkrywam Gdynię” – V edycja 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 w Gdyni. 

 

Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

…………………………………………………….. 

 


