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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych , Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. 

Dz.U z 2014 r.,poz 1182 ze zm.) oraz zgodnie z art.13 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz. U  UE L 119/1 z 4.5.2016r.) dalej RODO , akceptuję warunki Warszawskiego Konkursu 

Recytatorskiego W stronę wartości i wyrażam zgodę wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych w 

celach w/w . Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczacych imienia i nazwiska . 

Jednocześnie oświadczam , że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam 

ponadto ,że zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i 

możliwości ich poprawienia, a także o parwie wycofania zgody ma przetwarznie tych danych w każdym 

czasie 1. Administratorem Pani/Pana danych ososbowych jest LVI Liceum Ogolnokształcące im. Rotmistrza 

Witolda Pileckiego w Warszawie.2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji 

Warszawskiego Konkursu Recytatorskiego. 3. Posada Pan/Pani Prado dostępu do treści swoich danych oraz 

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

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momenice bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem. 4. W sutuacji, gdy uzna 

Pan/Pani, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pan/Pani prawo 

do wniesienia skargi do IDO za pośrednicwtem e-mail iod.oswiataursus@dbfoursus.waw.pl 5. Podane przez 

Pana/Panią jest wymogniem Warszawskiego Konkursu Recytatorskiego; ich nieprzekazanie spowoduje 

niemożność realizacji zgłoszenia do Konkursu i zwiazanych z nim obowiązków. Jednocześnie wyrażam 

zgodę na fotografownie, filmowanie bądź inną rejetrację przebiegu Konkursu oraz ewentualną późbiejszą 

ekspoatacje zarejestrowanego materiału (TV, prasa, internet, itp.). 
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