
Załącznik nr 2  

 

zgoda na wykorzystanie wizerunku opiekuna szkolnego 

 

Ja, niżej podpisany ________________________________________ 

(imię i nazwisko) 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie 
mojego wizerunku utrwalonego w postaci zdjęd i filmów z przeprowadzenia konkursu: 

 

„Motyle – nieme arcydzieło przyrody” organizowanym przez Szkołę 

Podstawową nr 118 im. pułkownika pilota Bolesława  Orlioskiego we Wrocławiu. 
 

Niniejsza zgoda obejmuje publikację zdjęd na stronach http://www.sp118.pl oraz 

www.facebook.com/SP118/timeline. 

Powyższa zgoda może zostad w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie na piśmie wniosku 

do Organizatora. Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Cofnięcie zgody nie wpływa 

na legalnośd działao podjętych przed cofnięciem zgody. 

 

Data i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu: „Motyle – nieme 

arcydzieło przyrody” (dalej: Konkurs) jest  Szkoła Podstawowa nr 118, im. pułkownika 

pilota Bolesława Orlioskiego, 54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 19. 

2. Kontrakt do Inspektor Ochrony Danych – Tomasza Grzybowskiego – to: CORE 

Consulting Sp. z o.o., ul. Wyłom 16 61-671 Poznao lub e-mail: 

inspektor@coreconsulting.pl. 

3. Dane osobowe uczestników są przetwarzane na podstawie zgody i w celu 

przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego regulaminem, a w przypadku finalistów 

i laureatów - w celu opublikowania wyników i wydania nagród. Ponadto 

dla uczestników, dla których została wyrażona zgoda na publikację wizerunku oraz 

zgoda na publikację danych osobowych, dane te będą przetwarzane w celu promocji 

Konkursu oraz Organizatora. 

4. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez 

okres trwania Konkursu lub wycofania zgody, a następnie w celach archiwalnych, 

zgodnie z regulacjami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

5. Odbiorcami danych osobowych mogą byd podmioty świadczące usługi 

IT w szczególności obsługujące stronę internetową Administratora oraz podmioty 

świadczące doradztwo prawne. 

6. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

7. Uczestnik ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania 

jego danych przez Organizatora. 

8. Ponadto każdy uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa) jeżeli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza regulacje 

w obszarze ochrony danych osobowych. 

9. Powyższe prawa uczestnik może wykonad pisząc na adres Szkoła Podstawowa nr 118, 

im. pułkownika pilota Bolesława Orlioskiego, 54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 19 

Wrocław lub mailowo na inspektor@coreconsulting.pl. 

10. Dane osobowe nie podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji – w tym 

profilowaniu. 

 

 

____________________________ 

Data i podpis 


