
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA BIEGU  

…………………………………………………………… 

(IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA) 

W CELACH PAMIĄTKOWYCH I PROMOCYJNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TUŁOWICACH    

 

Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo i nieodpłatne umieszczenie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas II 
Tułowickiego Biegu  Miejskiego dla dzieci i młodzieży, wraz z podaniem danych identyfikacyjnych w zakresie: imię, nazwisko, na stronie 

internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Tułowicach,   pod adresem www.psptulowice.szkolnastrona.pl oraz 

podmiotom ściśle współpracującym przy organizacji biegu: Publicznemu Przedszkolu w Tułowicach oraz Urzędowi Miasta i Gminy 
Tułowice.   

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

                                                                   /data i podpis rodzica/prawnego opiekuna/  

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13  ust. 1 i 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 (zwanej dalej RODO)  poinformowano mnie, że: 
1. Administratorem Danych Osobowych pozyskanych w celach pamiątkowych i promocyjnych Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Tułowicach przy ul. Porcelanowej 21, 49-130 Tułowice, tel: 77 460-01-33  zwana dalej Administratorem  
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą e-mail: inspektor@kancelaria-odo.pl  
3. Dane osobowe mojego  dziecka  przetwarzane będą w celach pamiątkowych i  promocyjnych przez Administratora oraz podmioty ściśle 

współpracujące tj. Publiczne Przedszkole w Tułowicach oraz Urząd Miasta i Gminy Tułowice.      
4. Dane nie będą przekazywane   do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
5. Ze względu na pamiątkowy i promocyjny cel udostępniania danych osobowych mojego  dziecka nie określa się okresu przechowywania 

tych danych; 
6. Posiadam  prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,   prawo do przenoszenia 

danych oraz  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  
na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Posiadam  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)  jeśli uznam,  
 że Administrator przetwarza dane niegodnie z prawem; 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie rodzi żadnych skutków prawnych, niemniej jednak brak zgody na publikację wizerunku 
może utrudnić organizatorowi prezentację wydarzenia z udziałem dziecka na stronie internetowej oraz uniemożliwić  dziecku udział  
we wszystkich istotnych momentach związanych z działaniami promocyjnymi przed i po zakończeniu biegu. 

9.  Administrator   nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie  dokonuje profilowania danych. 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych w karcie zgłoszenia na potrzeby 

wzięcia udziału w II Tułowickim Biegu  Miejskim dla dzieci i młodzieży którego organizatorem jest Publiczna 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach.  

..………………………………………………. 

  (data i czytelny podpis  rodzica / prawnego opiekuna) 

 
Jednocześnie zgodnie z art. 13  ust. 1 i 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 (zwanej dalej RODO)  poinformowano mnie, że: 
2. Administratorem Danych Osobowych  jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach przy  

ul. Porcelanowej 21, 49-130 Tułowice, tel: 77 460-01-33,  zwana dalej Administratorem  
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  e-mail: inspektor@kancelaria-odo.pl  
4. Dane osobowe mojego  dziecka  przetwarzane będą na potrzeby wzięcia udziału w II Tułowickim Biegu  Miejskim  

dla dzieci i młodzieży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a)  tj. na podstawie zgody . 
5. Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty ściśle współpracujące przy organizacji  biegu tj. Publiczne 

Przedszkole w Tułowicach oraz Urząd Miasta i Gminy Tułowice  oraz podmioty i instytucje których dostęp do danych 
możliwy jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.   

6. Posiadam  prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo  
do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Posiadam  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie 
danych  mojego dziecka  realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa; 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w  II Tułowickim Biegu  Miejskim  

dla dzieci i młodzieży; 

9. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do udokumentowania wydarzenia, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie archiwizacji.  
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