
OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA KOORDYNUJĄCEGO 

O PRZESTRZEGANIU REGULAMINU I TAJEMNICY KONKURSU ORAZ                        

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH                                               

ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Oświadczam,  że  zapoznałem / łam się z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego 

CLICKONMANIAC dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych organizowanego 

przez  Szkołę Podstawową Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu pod Honorowym Patronatem 

Prezydenta Miasta Zamośd oraz Wydawnictwa Express Publishing.  

Zobowiązuję się czuwad nad prawidłowym przebiegiem konkursu, dotrzymad tajemnicy konkursu do 

czasu ustalonego przez Organizatora, a także przestrzegad zasad ujętych w Regulaminie. 

…………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

……………………………………………………………………. 

(nazwa szkoły / miejscowość) 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na opublikowanie mojego nazwiska obok wyników mojego 

ucznia. 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w postaci 

zdjęć i/lub materiałów filmowych poprzez jego publikację  

 na stronie internetowej www.clickonmaniac.pl  oraz www.facebook.com.pl/clickonmaniac  

 audycjach telewizyjnych,  

 audycjach radiowych,  

 publikacjach na stronie internetowej,  

 wydawnictwach i w materiałach promocyjnych  

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 880).  

* niewłaściwe skreślić 

 

  

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

 miejscowośd, data                                      czytelny podpis  

 

http://www.clickonmaniac.pl/
http://www.facebook.com.pl/clickonmaniac


 

 

Obowiązek informacyjny 

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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 

1.  Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją Wojewódzkiego Konkursu Języka 

Angielskiego jest Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich mająca siedzibę przy ul. B. Prusa 10, 22-

400 Zamość. 

2. W Szkole Podstawowej Nr 8 im. Orląt Lwowskich powołany został Inspektor Ochrony Danych (dane 

kontaktowe: Ewa Górna, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez 

zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.    

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.   

6. W związku z organizacją konkursu dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane sponsorom 

nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 


