
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka............................................................................................     
                                                                                        (imię i nazwisko)    

w  konkursach realizowanych w związku z  projektem Szkoła Otwarta i Tolerancyjna organizowanym 

w ramach Bydgoskiego Projektu Miejskiego działającego z powołania Prezydenta Miasta Bydgoszczy 

       

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

Data        Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka 
 

Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku, wizerunku 

i nazwy i adresu placówki) na stronie internetowej portalu Szkoła Otwarta i Tolerancyjna. 

 

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

Data        Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka 

 

Ponadto wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej 

przeze moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, 

publikacji okolicznościowej, prezentacjach i wystawach pokonkursowych na stronie internetowej 

projektu, a także stronie Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz w innych formach utrwaleń. 
 

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

Data        Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka 

 

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 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 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1) – dalej RODO 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  ………………………. w Bydgoszczy  

z siedzibą przy ………………………….  

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo 

kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych Przedszkola nr 66 w Bydgoszczy za pomocą 

e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późn.zm.) – 

w zakresie wykorzystanie wizerunku.  

4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. 

mailto:iod@um.bydgoszcz.pl


5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prezentowania wykonanych zadań w ramach 

konkursów w odniesieniu do projektu Szkoła Otwarta i Tolerancyjna. 

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać  

w każdym momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału przez 

uczestnika w konkursie. 

7. Dane będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,  

a także Urzędowi Miasta Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Projektu Miejskiego  

Szkołą Otwarta i Tolerancyjna działającego z powołania Prezydenta Miasta Bydgoszczy. 

8. Do danych osobowych mogą mieć dostęp pracownicy administratora danych  

na podstawie wydanych upoważnień, a także m.in. osoby znajdujące się w komisjach 

konkursowych oraz osoby korzystające ze strony internetowej 

www.otwarta.bydgoszcz.pl. 

9. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu cofnięcia przez Państwa zgody. 

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: 

a) Dostępu do danych osobowych. 

b) Poprawiania danych osobowych. 

c) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

O wycofaniu zgody należy  powiadomić w formie pisemnej i mailowej 

Administratora Danych Osobowych. 

d) Wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie. 

e) Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich 

przechowywania  w przypadku: 

i. zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich 

przetwarzania, 

ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia 

prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Szkołę w celu umożliwienia 

Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

iii. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które 

zostały dostarczone administratorowi, oraz przesłania ich innemu 

administratorowi (wyłącznie w przypadku przetwarzania danych  

z użyciem systemów informatycznych). 

iv. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

11. Pani / Pana dane osobowe  nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 


