OGÓLNOPOLSKI KONKURS O BŁ. EDMUNDZIE BOJANOWSKIM
„Każda dobra dusza”

Organizatorami konkursu są:
 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty,
ul. Stefana Kopcińskiego 7,
02-77 Warszawa,
NIP: 9511354011
REGON: 010288559
 Parafia Bł. Edmunda Bojanowskiego,
ul. Kokosowa 12,
02-797 Warszawa
NIP: 9512030204
REGON: 017421004
Regulamin Konkursu (założenia ogólne)
Cel Konkursu:
Uczczenie 20-tej rocznicy beatyfikacji Edmunda Bojanowskiego.
Cele szczegółowe:
 zapoznanie się z osobą bł. Edmunda Bojanowskiego
 szerzenie kultu bł. Edmunda Bojanowskiego
 rozwijanie kompetencji plastycznych i literackich
Założenia ogólne Konkursu:
Ogólnopolski Konkurs o Bł. Edmundzie Bojanowskim „Każda dobra dusza”, zwany dalej
Konkursem trwa od grudnia 2018 roku do czerwca 2019 roku. Konkurs jest skierowany do uczniów
szkół podstawowych. Jest organizowany z okazji 20-tej rocznicy beatyfikacji bł. Edmunda
Bojanowskiego.
Czas Trwania Konkursu:
Konkurs trwa w dniach: od 4.02.2019 r., od godz. 8.00 do dnia 06.06.2019 r. do godz. 18.00
i prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Konkurs odbywa się w 2 etapach:
 Etap I – szkolny
 Etap II – ogólnopolski
Konkurs przeprowadzony jest na następujących poziomach edukacyjnych:
 Klasy 1-4
 Klasy 5-8
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Dane teleadresowe do kontaktu:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty,
ul. Kopcińskiego 7, 02-777 Warszawa.
Parafia Bł. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie,
ul. Kokosowa 12, 02-797 Warszawa.
Koordynator konkursu:
s. Celestyna – Urszula Graczyk
kom. 888-941-849
e-mail: s.celestyna@wp.pl
Bieżące informacje będą dostępne na stronie internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty oraz Parafia Bł. Edmunda Bojanowskiego
w Warszawie.

SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY 1-4)
Uczeń wykonuje pracę plastyczną na temat „Bł. Edmund wśród dzieci”.
Technika i format pracy:
 technika - kolaż
 format - A4
 prace indywidualne, podpisane, na odwrocie pracy zamieszczona metryczka (załącznik nr 1
na końcu regulaminu Konkursu)
 każdy uczestnik może oddać tylko jedną pracę
 udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie
danych osobowych uczestnika na potrzeby Konkursu.
Kryteria oceniania prac konkursowych:
 zgodność z tematem
 estetyka wykonania
 pomysłowość i oryginalność
 walory artystyczne
 kompozycja
 samodzielność wykonania
Prawa autorskie:
Prace stają się własnością Organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich bezpłatnego
wykorzystywania jako materiał wystawowy oraz do ich publikowania na stronie internetowej
szkoły i parafii.
Każda zgłoszona praca powinna stanowić wyłączną własność osoby wskazanej jako jej autor i nie
może być obciążona prawami osób trzecich. W przypadku wystąpienia przeciwko któremukolwiek
z organizatorów przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, osoba
wskazana jako autor, jak również jej przedstawiciele ustawowi, zobowiązani są do ich zaspokojenia
i zwolnienia organizatora od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
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Terminy realizacji Konkursu:
Etap I – szkolny
Etap I przeprowadza szkoła, która bierze udział w Konkursie. Komisję Konkursową na tym etapie
powołuje dyrektor szkoły. Na szkole również spoczywa zorganizowanie nagród dla laureatów I
etapu. Najlepsze prace (nie więcej jak 6) należy przesłać lub dostarczyć osobiście do końca
kwietnia 2019 roku na adres Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki
Teresy z Kalkuty przy ul. Kopcińskiego 7 w Warszawie wraz z wypełnionym protokołem
z przebiegu etapu szkolnego (załącznik nr 1 na końcu regulaminu Konkursu).
Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. Decyduje data stempla pocztowego.
Etap II – ogólnopolski
Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w maju. Komisję na tym etapie składającą się
z 3 nauczycieli powołują organizatorzy Konkursu. Nauczyciele laureatów zostaną poinformowani
drogą mailową lub telefoniczną. Decyzja komisji jest ostateczna.
Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zaproszeni są na Galę Finałową ze skromnym
poczęstunkiem, podczas której zostaną przyznane nagrody.
GŁÓWNE NAGRODY
I miejsce – Tablet Samsung Galaxy Tab A6 o wartości 970,47 zł. oraz Box 4 DVD o wartości
60 zł.
II miejsce – aparat fotograficzny Coolpix W 100 niebieski z plecakiem o wartości 512 zł. oraz karta
pamięci Sandisk Ultra SDHC 32 GB80 MB/S UHS-I o wartości 37 zł.
III miejsce – plecak Voyager II na laptop i dokumenty firmy Colorissimo o wartości 166 zł. oraz
organizer na biurko o wartości 20 zł.
Wyróżnienie – film DVD o wartości 13 zł. lub płyta CD o wartości 20 zł.
Sponsorami nagród są:
 SILTEC sp. zo.o., ul. Parzniewska 12, 05-800 Pruszków
 Cass Film Entertainment Group, ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa
 M-Market Hurtownia Papiernicza, ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa
 Prowincja Warszawska Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, ul. Dobrogniewa 6,
02-424 Warszawa
 Parafia Bł. Edmunda Bojanowskiego, ul. Kokosowa 12, 02-797 Warszawa
 Iwona i Jacek Waksmundzcy
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany nagród w czasie trwania Konkursu na inne,
bez podawania przyczyn dokonanych zmian, jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie i wartość nagród. Uczeń akceptuje fakt,
że o konkretnych nagrodach decyduje organizator i uczeń nie ma możliwości wymiany otrzymanej
nagrody na inną. Nie jest możliwe wypłacenie uczniom równowartości pieniężnej nagrody
rzeczowej, ani przeniesienie praw do nagrody przez osobę nagrodzoną na inną osobę.
Gala Finałowa odbędzie się 6 czerwca 2019 roku o godzinie 15.00 w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty, przy ul. Kopcińskiego 7
w Warszawie.
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W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. (zał. 4 i 5).

SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY 5-8)
Uczeń wykonuje komiks ukazujący jedno lub kilka wydarzeń z życia bł. Edmunda Bojanowskiego
i nadaje mu własny tytuł (tytuł może być wkomponowany w pracę lub napisany na odwrocie).
Technika i format pracy:
 technika - kolaż
 format - A3
 prace indywidualne, podpisane, na odwrocie pracy zamieszczona metryczka (załącznik nr 1
na końcu regulaminu Konkursu)
 każdy uczestnik może oddać tylko jedną pracę
 udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie
danych osobowych uczestnika na potrzeby Konkursu.
Kryteria oceniania prac konkursowych:
 zgodność z tematem
 estetyka wykonania
 pomysłowość i oryginalność
 walory artystyczne
 kompozycja
 oryginalne dialogi
 samodzielność wykonania
Prawa autorskie:
Prace stają się własnością Organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich bezpłatnego
wykorzystywania jako materiał wystawowy oraz do ich publikowania na stronie internetowej
szkoły i parafii.
Każda zgłoszona praca powinna stanowić wyłączną własność osoby wskazanej jako jej autor i nie
może być obciążona prawami osób trzecich. W przypadku wystąpienia przeciwko któremukolwiek
z organizatorów przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, osoba
wskazana jako autor, jak również jej przedstawiciele ustawowi, zobowiązani są do ich zaspokojenia
i zwolnienia organizatora od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
Terminy realizacji Konkursu:
Etap I – szkolny
Etap I przeprowadza szkoła, która bierze udział w Konkursie. Komisję Konkursową na tym etapie
powołuje dyrektor szkoły. Na szkole również spoczywa zorganizowanie nagród dla laureatów
I etapu. Najlepsze prace (nie więcej jak 6) należy przesłać lub dostarczyć osobiście do końca
kwietnia 2019 roku na adres Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki
Teresy z Kalkuty przy ul. Kopcińskiego 7 w Warszawie wraz z wypełnionym protokołem
z przebiegu etapu szkolnego (załącznik nr 1 na końcu regulaminu Konkursu).
Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. Decyduje data stempla pocztowego.
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Etap II – ogólnopolski
Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w maju. Komisję na tym etapie składającą się z 3
nauczycieli powołują organizatorzy Konkursu. Nauczyciele laureatów zostaną poinformowani
drogą mailową lub telefoniczną. Decyzja komisji jest ostateczna.
Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zaproszeni są na Galę Finałową ze skromnym
poczęstunkiem, podczas której zostaną przyznane nagrody.

GŁÓWNE NAGRODY
I miejsce Laptop HP 250 G6 o wartości 1.722,00 zł.
II miejsce – aparat fotograficzny Coolpix W 100 niebieski z plecakiem o wartości 512 zł. oraz karta
pamięci Sandisk Ultra SDHC 32 GB80 MB/S UHS-I o wartości 37 zł.
III miejsce – plecak Voyager II na laptop i dokumenty firmy Colorissimo o wartości 166 zł. oraz
organizer na biurko o wartości 20 zł.
Wyróżnienie – płyta CD o wartości 20 zł lub książka/album o wartości 20 zł.
Sponsorami nagród są:
 SILTEC sp. zo.o., ul. Parzniewska 12, 05-800 Pruszków
 Cass Film Entertainment Group, ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa
 M-Market Hurtownia Papiernicza, ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa
 Prowincja Warszawska Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, ul. Dobrogniewa
02-424 Warszawa
 Parafia Bł. Edmunda Bojanowskiego, ul. Kokosowa 12, 02-797 Warszawa
 Iwona i Jacek Waksmundzcy
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Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany nagród w czasie trwania Konkursu na inne, bez
podawania przyczyn dokonanych zmian, jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie i wartość nagród. Uczeń akceptuje fakt,
że o konkretnych nagrodach decyduje organizator i uczeń nie ma możliwości wymiany otrzymanej
nagrody na inną. Nie jest możliwe wypłacenie uczniom równowartości pieniężnej nagrody
rzeczowej, ani przeniesienie praw do nagrody przez osobę nagrodzoną na inną osobę.
Gala Finałowa odbędzie się 6 czerwca 2019 roku o godzinie 15.00 w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty, przy ul. Kopcińskiego 7
w Warszawie.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. (zał. 3).

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Uczeń za pośrednictwem opiekuna prawnego jest uprawniony do wniesienia reklamacji.
Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie
pisemnej, na adres Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy
z Kalkuty, ul. Kopcińskiego 7, 02-777 Warszawa z dopiskiem Ogólnopolski Konkurs
o Bł. Edmundzie Bojanowskim „Każda dobra dusza” maksymalnie w terminie 14 dni od daty
zakończenia Konkursu. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres
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ucznia, datę i, jak również dokładny opis reklamacji. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest
Komisja Reklamacyjna. Uczeń może kierować reklamacje w sprawach związanych z udziałem
w Konkursie. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych
od otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamacje Organizator kieruje na adres zamieszkania
Ucznia, wskazany w piśmie reklamacyjnym.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla siedziby Organizatora.
 Wszelkie działania podejmowane przez Uczniów w ramach Konkursu powinny być zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi
obyczajami. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za przekazane
do Organizatora prace. Jakiekolwiek naruszenie, czy uzasadnione podejrzenie naruszenia
przez Ucznia warunków określonych w Regulaminie, w szczególności poprzez podanie
nieprawdziwych danych osobowych, czy przekazanie prac z naruszeniem praw osób
trzecich, może spowodować cofnięcie wszystkich przysługujących Uczniowi z tytułu
udziału w Konkursie uprawnień, łącznie z wykluczeniem z Konkursu, a w konsekwencji
cofnięciem przyznanej Nagrody, a w sytuacji Nagród już przesłanych zobowiązaniem
Ucznia do ich zwrotu.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść podanych danych lub przekazanych prac,
o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub prac. W przypadku, gdy treści
przesłane przez Uczniów naruszać będą postanowienia Regulaminu, przepisy prawa, prawa
osób trzecich, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, Organizator może
dokonać wykluczenia Ucznia z udziału w Konkursie ze skutkiem natychmiastowym.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu,
oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Organizatora.
 Uczeń ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie w każdym czasie. Jednakże, jeżeli
rezygnacja następuje po przesłaniu Organizatorowi pracy, zostanie ona przez Organizatora
uwzględniona wyłącznie wówczas, gdy Uczeń o fakcie rezygnacji zawiadomi Organizatora
przesyłając do niego skan pisma stwierdzającego jednoznacznie rezygnację, podpisanego
przez opiekuna prawnego Ucznia, na adres email:s.celestyna@wp.pl.
 Regulamin dostępny jest przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów
oraz za pośrednictwem stron: www.sp343.edu.pl oraz www.bojanowski.org.
 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści Regulaminu, z tym jednak
zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie spowoduje pogorszenia warunków uczestnictwa
w Konkursie dla Uczestników. Ponadto, zmiana Regulaminu może wynikać z okoliczności,
które były niemożliwe do przewidzenia w chwili jego wprowadzania.
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ZAŁĄCZNIK nr 1
(Metryczka pracy)

WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI,
WSZYSTKIE POLA SĄ OBOWIĄZKOWE

OGÓLNOPOLSKI
„Każda dobra dusza”

KONKURS

O

BŁ.

EDMINDZIE

BOJANOWSKIM

Imię i nazwisko ucznia
Klasa, do której uczęszcza
uczeń
Imię i nazwisko nauczyciela
Numer telefonu nauczyciela
Adres e-mail nauczyciela
Pełna nazwa szkoły (może
być wyraźna pieczęć szkoły)
Numer telefonu szkoły
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie pracy i danych osobowych mojego dziecka
przez organizatora, na potrzeby Konkursu /RODO z dnia 25 maja 2018/.

….........................................................................
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych
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ZAŁĄCZNIK nr 2
Szkoła...................................................................................

data...........................................

PROTOKÓŁ
z przebiegu I etapu - szkolnego
Ogólnopolskiego Konkursu o Bł. Edmundzie Bojanowskim

Komisja w składzie:
Przewodniczący
….........................................................................
Członkowie
….........................................................................
….........................................................................
….........................................................................
….........................................................................
po sprawdzeniu prac kwalifikuję do etapu ogólnopolskiego prace następujących uczniów:

Imię i nazwisko ucznia

Opiekun

Tel. opiekuna, adres mailowy

Klasa

Oświadczenie, w związku z RODO z dnia 25 maja 2018 r.
Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego nazwiska, numeru telefonu oraz adresu mailowego
na metryce pracy konkursowej, w celu przetwarzania tych danych osobowych na cele Konkursu.
…...............................................................
Podpis nauczyciela
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ZAŁĄCZNIK nr 3
Zgoda opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej uczestniczącej
w Ogólnopolskim Konkursu o Bł. Edmundzie Bojanowskim „Każda Dobra Dusza”
i oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich.
Imię i nazwisko opiekuna prawnego ..............................................................................................
Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie wizerunku
mojego dziecka/podopiecznego.......................................................................................................
w związku z udziałem w Ogólnopolski Konkursie o Bł. Edmundzie Bojanowskim „Każda
Dobra Dusza””, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie i Parafia Bł. Edmunda Bojanowskiego
w Warszawie.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas
projektu mogą zostać umieszczone na stronie internetowej szkoły, parafii oraz Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek NMP.
W przypadku, gdy w wyniku realizacji działań edukacyjnych w ramach Konkursu dojdzie
do powstania utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tj.Dz.U.2017.880 j.t), udzielam wyżej wymienionym parafii i szkole
oraz Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek N.M.P. N.P. nieodpłatnie, pełnej niewyłącznej licencji
do utworu na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych, na polach eksploatacji
określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
w szczególności na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu -wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.
Podpisanie o świadczenia jest obowiązkowe.

……………………………………………………
Miejscowość, data Podpis
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INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Kierując się rozporządzeniem 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) Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej ,,RODO’’), Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie przekazuje poniżej
informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych, w tym
o przysługujących od dnia 25 maja 2018 r. uprawnieniach:
1. Administratorem danych osobowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty jest Dyrektor Szkoły z siedzibą ul. Kopcińskiego 7, 02-777
Warszawa. e-mail: sp343@edu.um.warszawa.pl
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych. e-mail: inspektordanychsp@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i na podstawie: informacja dostępna
na stronie internetowej http://www.sp343.edu.pl/ w zakładce „OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH”;
4. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa,
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą Podstawową
nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie przetwarzają dane osobowe, dla których
Administratorem jest Dyrektor SP 343 w Warszawie.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
7. Zgodnie z RODO, przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO),
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO,.
c) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
10

d) prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).
8. Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, zatem prawo
do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.
9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo
do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, z obowiązującym
prawem.
10. Istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
się, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której

dane

dotyczą,

podanie

danych

osobowych Administratorowi

ma

charakter

dobrowolny. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną.
Podpisanie o świadczenia jest obowiązkowe.

…………..……………………………………………………
Miejscowość, data Podpis rodziców /opiekunów prawnych
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