
 

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych w związku                              

z udziałem dziecka w XIV Miejskim Festiwalu Piosenki dla Przedszkolaków                                              

pod hasłem My się zimy nie boimy 

Ja, niżej podpisana/-y, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia                    

i nazwiska podanych jako własnoręczny podpis w niniejszym formularzu oraz danych osobowych 

mojego dziecka w zakresie:  

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………….   

 Nazwa szkoły lub przedszkola:………………………………………………………………………… 

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

przez organizatora konkursu: Zespół Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja w Kielcach, al. IX 

Wieków Kielc 15, 25-516 Kielce wyłącznie w celu: organizacji XIV Festiwalu Piosenki dla 

Przedszkolaków My się zimy nie boimy oceny prac i prezentacji muzycznych uczestników, 

wyłonienia laureatów festiwalu, przygotowania imiennych dyplomów uczestników oraz zamieszczenia 

wizerunku dzieci w materiałach promocyjnych szkoły.                            

 Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/-em się z załączoną poniżej informacją dotyczącą 

przetwarzania danych. 

……………………………………….                ………………………………………………………                                        
(miejscowość, data)                                                                      (podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

  

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestników festiwalu oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych 

informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż 

:  

ADMINISTRATOR DANYCH  

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 15, 

25-516 Kielce, tel. 41 3613355; podstawowa@spoleczna.edu.pl 

PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Szkołę  w celu organizacji XIII Festiwalu Piosenki dla Przedszkolaków 

pod hasłem W rodzinie jest najweselej (zwanego dalej: Festiwalem), oceny prac uczestników, wyłonienia laureatów konkursu 

i przygotowania imiennych dyplomów dla uczestników – wyłącznie na podstawie udzielonej  przez Państwa zgody (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO); 

I. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH  

Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Szkoły oraz inne upoważnione przez Szkołę osoby, wykonujące 

czynności związane z organizacją Festiwalu, oceną prac uczestników, wyłonieniem laureatów Konkursu oraz 

przygotowaniem imiennych dyplomów dla uczestników Konkursu.  

II. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Dane osobowe uczestników Festiwalu będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej organizacji 

Festiwalu oraz przygotowania imiennych dyplomów, nie dłużej jednak niż do końca września roku, w którym odbył się 

Festiwal lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez rodzica lub opiekuna prawnego 

uczestnika Festiwalu.   

 

  
   

  


