
……………………………………… 

(miejscowość, data) 

OŚWIADCZENIE* 

 dotyczące udziału w 

 Konkursie języka angielskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Szkoła 

   

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie języka angielskiego dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych, który odbędzie się  1 kwietnia 2022   r. w Karpackiej Państwowej w Krośnie przy ul. 

Kazimierza Wielkiego 4  – wypełnia rodzic/opiekun osoby niepełnoletniej 

 
 

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

 (podpis rodzica/opiekuna) 

 
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka** ( wraz z opisem 

zawierającym: imię, nazwisko, nazwę szkoły, uzyskany wynik), utrwalony na zdjęciach lub materiałach 

audiowizualnych w związku z dokumentacją Konkursu języka angielskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych, 

w materiałach informacyjnych, zamieszczanych na stronie internetowej KPU w Krośnie, partnerów medialnych 

uczelni oraz każdej szkoły, której uczniowie wzięli udział w konkursie. 

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

(podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych/ danych osobowych mojego dziecka** przez Karpacką 

Państwową Uczelnię w Krośnie, organizacji i dokumentacji przebiegu Konkursu języka angielskiego dla uczniów 

szkół ponadpodstawowych. 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 
*w przypadku zgłoszenia uczestnika niepełnoletniego zgodę wypełnia rodzic/opiekun prawny 

** niewłaściwe skreślić 

 

 

Klauzula informacyjna 

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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), zwanego dalej 

Rozporządzeniem,  informujemy, że: 

 Administratorem danych osobowych jest Karpacka Państwowa Uczelnia im. Stanisława Pigonia w Krośnie z 

siedzibą w: Rynek 1, 38-400 Krosno. 

 



 Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: ochrona.danych@kpu.krosno.pl lub 

pod numerem telefonu (13) 43 755 14. 

 Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, nazwa szkoły, wizerunek przetwarzane będą w celu organizacji oraz 

dokumentowania przebiegu Konkursu języka angielskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 

 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. udzielonej zgody. 

 Dane osobowe przekazane będą wyłącznie podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa. 

 Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

 Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres wykonywania czynności określonych w 

p. 3, a następnie zgodnie z obowiązującą w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie Instrukcją kancelaryjną 

oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.  

 Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych 

osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych 

osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz żądania usunięcia danych osobowych.  

 Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą: 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 3. Niewyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych lub jej cofnięcie skutkować będzie niemożnością wzięcia udziału w Konkursie. 

 Administrator nie będzie prowadził zautomatyzowanego podejmowania decyzji związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

OŚWIADCZENIE 

Uczestnika Konkursu języka angielskiego dla uczniów szkól 

ponadpodstawowych 

 

Lp. Imię i nazwisko uczestnika Szkoła 

   

 
 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że przeczytałem/a Regulamin Konkursu, akceptuję jego 

postanowienia i zgadzam się na jego przestrzeganie. 
 

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

(data i czytelny podpis uczestnika) 

 

 

mailto:ochrona.danych@kpu.krosno.pl

