
ZAŁĄCZNIK 2  

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW  

UCZNIA NIEPEŁNOLETNIEGO  
Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX  

(Regulamin jest dostępny na stronie internetowej konkursu: www.fox.bielsko.pl), przyjmuję jego warunki i wyrażam 

zgodę na udział w ww. konkursie mojego dziecka –  
 

ucznia/uczennicy:  ……………………………………………...………………..…...…………….…………  

                             imię, nazwisko ucznia/uczennicy (czytelnie)  

 

………………..  …………………………………………………..     ………………………..  
                        data                 podpis matki/prawnego opiekuna dziecka                                     podpis  

  
………………..  …………………………………………………..     ………………………..  

                         data              podpis ojca/prawnego opiekuna dziecka                                        podpis  

 

Oświadczam także, że: 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie, na warunkach opisanych poniżej, danych osobowych mojego dziecka  
(dane j.w.) 

   wyrażam zgodę      nie wyrażam zgody 

na publikację wizerunku mojego dziecka (dane j.w.) na stronach internetowych organizatorów oraz w 

materiałach opisujących i promujących konkurs.  
 

 ………………..  …………………………………………………..     ………………………..  
                          data                    podpis matki/prawnego opiekuna dziecka                                     podpis  

  
   ………………..  …………………………………………………..     ………………………..  

                           data                    podpis ojca/prawnego opiekuna dziecka                                       podpis   
 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (RODO) informujemy, że w odniesieniu do Pani/Pana oraz 

Pani/Pana dziecka: 

1. Przetwarzanie danych osobowych podlega przepisom zawartym w Rozporządzeniu 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 rozporządzenie o ochronie 

danych – RODO). 

2. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: 

o Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe „KAGANEK” w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), 

ul. Legionów 25, 

o regionalny organizator konkursu zgodnie z terytorialnym usytuowaniem szkoły, która zgłasza ucznia do konkursu  

(https://fox.bielsko.pl/pages/organizatorzy), 

o szkoła zgłaszająca ucznia do konkursu. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją konkursu (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy realizujące na rzecz Administratora usługę hostingu. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony odrębnymi przepisanymi, nie krótszy niż do końca roku 

szkolnego, w którym odbywa się konkurs. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.   

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa Pani/Pana dziecka w konkursie. Jest Pani/Pan 

zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie. 

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
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