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Załącznik nr 1 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich przy ul. Warszawskiej 53 w celu 

udziału w konkursie „ Wiem co zrobić, gdy…” dnia 10.05.2022r. i ewentualnej publikacji 

nagrodzonych oraz informacji o nagrodzonych, które umieszczone zostać mogą na stronie 

internetowej administratora, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO 

 Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 Znam treść klauzuli informacyjnej, w tym celu i sposobu przetwarzania danych osobowych 

oraz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz możliwości 

wycofania zgody w dowolnym momencie. 

………………….………………………………………….……………… 

                                  (data i podpis osoby, której dane dotyczą/ opiekuna prawnego) 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 

w Końskich ul. Warszawska 53, 26-200 Końskie, można się z nami skontaktować pod numerem 

tel. 41 3726557 bądź adresem e-mail: zsp2konskie@gmail.com 

2. Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych Jaromirem Dylewskim 

pod nr tel. 22 3500140 bądź adresem e-mail: support@inbase.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konkursie „ Wiem co zrobić, gdy…” 

i ewentualnej publikacji nagrodzonych oraz informacji o nagrodzonych, które umieszczone zostać 

mogą na stronie internetowej administratora, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym w zgłoszeniu a w szczególności: 

Imię i nazwisko, adres, nazwa szkoły.  

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom państwowym na podstawie 

przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym  z administratorem w zakresie edukacyjnej, 

administracyjnej, informatycznej  oraz innych realizujących zadania na rzecz Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania 

danych, zgodnie z art. 28 RODO. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane do momentu ustania podstawy 

przetwarzania danych.  

8. Ma Pani/Pan prawo do: 

 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia                                       

lub ograniczenia przetwarzania; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

 przenoszenia swoich danych osobowych, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne, w przypadku 

niepodania danych udział w konkursie nie będzie możliwy.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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Załącznik nr 2 

Karta zgłoszeniowa 

 

Zgłaszam uczniów szkoły:………………………………………………………………………………… 

w konkursie „Wiem co zrobić, gdy…” odbywającym się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2              

w Końskich dnia 10 maja 2022 

Uczestnicy: 

1. …………………………………………….. 

2. ……………………………………………. 

3. ……………………………………………….. 

 

Opiekun:                                                                                               Dyrektor szkoły: 

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

 

 


