
ZAŁĄCZNIK 
 

Zgoda rodzica/opiekuna na udział osoby niepełnoletniej 
w konkursie organizowanym w ramach przedsięwzięcia 

,, DNI OTWARTE WORD PRZEMY ŚL – BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY” 
 

 
 
Ja, niżej podpisana/y .............................................................................., ojciec/matka/opiekun 
prawny*)                                                                                  

  (imię i nazwisko)   
 

dziecka/podopiecznego*………………………………………………………………… oświadczam,  
         (imię i nazwisko)  

 

pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że: 

  

1. zapoznałem(-łam) się z regulaminem przedsięwzięcia ,,Dni otwarte WORD Przemyśl – Bezpieczny 
powrót do szkoły” organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu 
 i akceptuję wszystkie jego postanowienia oraz, że pouczyłam/em o jego treści osobę biorącą udział 
w konkursie; 

2. zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora oraz patronów imprezy 
danych osobowych moich i mojego Dziecka, w tym danych osobowych wizerunkowych do celów 
promocyjnych (wizerunku, imienia i nazwiska mojego i Dziecka) i budowania pozytywnego 
wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej (strona internetowa, Facebook),  

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przedsięwzięcia w zakresie: 
imienia, nazwiska, klasy oraz na opublikowanie wyników konkursów, a także prezentacji 
nagrodzonych prac w konkursie plastycznym,  za pośrednictwem wszelkich mediów. 
 

Brak wyrażenia zgody uniemożliwi Pani/Panu/Państwa Dziecku wzięcie udziału w konkursie 
organizowanym podczas ,,Dni otwartych WORD Przemyśl – Bezpieczny powrót do szkoły” 

 

Miejscowość ________________________, dnia _________________ r.  

 

 

   __________________________  

    (czytelny podpis rodzica/opiekuna)  

*)niepotrzebne skreślić 



Klauzula RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu informuje, że: 

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest WORD w Przemyślu z siedzibą w 
Przemyślu z siedzibą, przy ul. Topolowej 7; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail  - iod@wordprzemysl.pl, tel. 166750658; 
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu: 

a) organizacji „przedsięwzięcia ,, Dni otwarte – bezpieczny powrót do szkoły”  – art. 6 ust. 1 
lit. a RODO;  

b) publikowanie wizerunku (w formie fotograficznej i filmowej) uczestników turniejów za 
pośrednictwem wszelkich mediów – na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody art. 6 ust. 
1 lit. a RODO; 

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura, Sądy, Urząd 
Skarbowy, Firma ubezpieczeniowa Rzeczoznawcy itp.), oraz osoby upoważnione przez 
Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków 
służbowych, 

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej; 

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu/ów dla 
jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed 
jej cofnięciem; 

8) Posiada Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych; 

9)  podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a konsekwencją ich 
niepodania jest niemożność realizacji celów określonych w pkt 6. Podanie danych osobowych 
w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne i może nastąpić na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w oparciu o pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 

10) Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 
w formie profilowania. 

 
„Obowiązek informacyjny został spełniony przez administratora w taki sposób że osoby których dane 
dotyczą  mogą a zapoznać się z informacją dot. Przetwarzania ich danych osobowych pobierając 
kwestionariusz w holu, na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej www.wordprzemysl.pl w 
zakładce RODO 

 

 


