
Załącznik nr 2 do Regulaminu  

                                                                       ………………....... , …………………. 

 miejscowość data 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO): 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w celu publikacji na stronie www 

szkoły i uczelni wyższej zdjęć, filmów, materiałów multimedialnych i opisów wydarzeń w czasie uczestnictwa mojego 

dziecka/podopiecznego w Olimpiadzie Pedagogicznej oraz po jej zakończeniu. 

…………………………………………………………………………………………… 

                                                                       (data i czytelny podpis uprawnionego ucznia/rodzica/opiekuna prawnego) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w celu publikacji na Facebooku 

szkoły* / Instagramie szkoły* zdjęć, filmów, materiałów multimedialnych i opisów wydarzeń w czasie uczestnictwa 

mojego dziecka/podopiecznego w Olimpiadzie Pedagogicznej oraz po jej zakończeniu. Jednocześnie zgadzam się  

na przekazywanie tych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy zgodnie z polityką prywatności Facebook Ireland 

Ltd. Jestem świadoma/y tego, że może się to wiązać z ryzykiem utraty kontroli nad danymi wynikającego  

z obowiązującego w tych państwach ustawodawstwa niezapewniającego egzekwowalnych praw osób, których dane 

dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, oraz z braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń określonych  

w art. 46 RODO. 

…………………………………………………………………………………………… 

                                                                       (data i czytelny podpis uprawnionego ucznia/rodzica/opiekuna prawnego) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w celu publikacji kanale Youtube 

szkoły zdjęć, filmów, materiałów multimedialnych i opisów wydarzeń w czasie uczestnictwa mojego 

dziecka/podopiecznego w Olimpiadzie Pedagogicznej oraz po jej zakończeniu. Jednocześnie zgadzam się  

na przekazywanie tych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy zgodnie z polityką prywatności Google Ireland 

Limited. Jestem świadoma/y tego, że może się to wiązać z ryzykiem utraty kontroli nad danymi wynikającego  

z obowiązującego w tych państwach ustawodawstwa niezapewniającego egzekwowalnych praw osób, których dane 

dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, oraz z braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń określonych  

w art. 46 RODO. 

…………………………………………………………………………………………… 

                                                                       (data i czytelny podpis uprawnionego ucznia/rodzica/opiekuna prawnego) 

* - niepotrzebne skreślić 

 

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

UCZESTNIKA OLIMPIADY PEDAGOGICZNEJ  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. Dz.U. UE z 2016r. L 119/1 zwanego dalej RODO oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a i przyjmuję do 

wiadomości, iż: 

 Administratorem danych osobowych uczniów, rodziców oraz opiekunów prawnych, jest Zespół Szkół 

Salezjańskich w Poznaniu z siedzibą przy ul. os. Bohaterów II Wojny Światowej 29, 61-387 Poznań, e-mail: szkola-

poznan@salezjanie.pl, tel. +48 (61) 875-62-30; 

 Inspektorem ochrony danych jest Pan Tomasz Czarnecki, e-mail:tomasz.czarnecki@doit.biz.pl; 

 Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych będą przetwarzane: 

mailto:szkola-poznan@salezjanie.pl
mailto:szkola-poznan@salezjanie.pl


a) na podstawie zgody udzielonej przez uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego w celu przeprowadzenia  

i rozstrzygnięcia Olimpiady Pedagogicznej (Olimpiada) przez Publiczne Salezjańskie Liceum 

Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej, os. Bohaterów II Wojny Światowej 29, 61–387 

Poznań; 

b) na podstawie zgody udzielonej przez uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego w pozostałych celach 

szczegółowo opisanych w treści zgody; 

c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zespół Szkół,  

tzn. w związku z prowadzeniem prac konserwatorskich i napraw infrastruktury informatycznej (art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO); 

d) w sytuacjach związanych z ochroną żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby 

fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody, szczególnie 

w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia (art. 6 ust. 1 lit. d i art. 9 ust. 2 lit. c RODO). 

 Dane osobowe są udostępniane komisji konkursowej. W przypadku wyrażenia stosownej zgody dane osobowe 

mogą być lub będą udostępnione firmie obsługującej stronę internetową Szkoły, Uniwersytetu, firmie 

odpowiadającej za bezpieczeństwo systemów IT Szkoły, firmie Facebook Ireland Ltd. oraz Google Ireland Limited. 

 Dane osobowe uczestników przechowywane są przez 1 rok od daty zakończenia Olimpiady. Dane zamieszczone 

w portalach społecznościowych są przechowywane przez okres wskazany przez ich administratorów. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Olimpiadzie. Zgody wyrażone  

w pozostałych celach można w każdej chwili odwołać bez wpływu na udział w Olimpiadzie. 

 Rodzicom, prawnym opiekunom i uprawnionym uczniom przysługuje prawo dostępu do treści wymienionych 

danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu  

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 W trakcie elektronicznego przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji  

ani do profilowania. 

 Poza przypadkami wyrażenia stosownej zgody, Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców  

w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.  

W przypadku wyrażenia stosownej zgody dane osobowe mogą być lub będą udostępnione firmie Facebook 

Ireland Ltd. i/lub Google Ireland Limited (Serwisy) i zgodnie z ponadnarodowym charakterem przepływu danych 

w ramach tych Serwisów dochodzi do transferu danych poza EOG. Więcej informacji na temat przetwarzania 

danych w tych Serwisach można znaleźć w politykach prywatności tych Serwisów 

(https://www.facebook.com/policy.php oraz https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infosharing).  

Dane są przekazywane wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej zgody. 

 Rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia oraz uprawnionym uczniom, przysługuje prawo wniesienia skargi  

do Urzędu nadzorczego, jeśli uznają, że przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

                                                                       (data i czytelny podpis uprawnionego ucznia/rodzica/opiekuna prawnego) 
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