
 

……………………………. 
miejscowość, data 

……………………….…………………… 
imię i nazwisko uczestnika Wojewódzkiego Konkursu   

…………………………………………… 
imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych uczestnika  

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 

…………………………………………… 
nazwa szkoły 

…………………………………………… 
adres szkoły 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych  

 

Wyrażona zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili może zostać cofnięta.  

 

☐ Wyrażam zgodę 

 

☐ Nie wyrażam zgody 

na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego 

dziecka/podopiecznego, jako uczestnika Wojewódzkiego Konkursu 

Przedmiotowego, utrwalonego w postaci zdjęć i filmów  

w trakcie wykonywania czynności związanych z Wojewódzkim Konkursem 

Przedmiotowym 

Zakres zgody obejmuje publikację wizerunku uczestnika Wojewódzkiego 

Konkursu Przedmiotowego w postaci zdjęć i filmów na stronie internetowej 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, na stronach internetowych szkół 

będących siedzibami szkolnych, rejonowych i wojewódzkich Komisji 

Konkursowych oraz ich profilach na portalu Facebook 

 

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

   (miejscowość, data)                (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

☐ Wyrażam zgodę 

 

☐ Nie wyrażam zgody 

na udostepnienie imienia i nazwiska mojego dziecka/podopiecznego, 

nazwy szkoły, w której się uczy, uzyskanego wyniku poszczególnych stopni 

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego na stronie internetowej 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz na stronach internetowych szkół 

będących siedzibami szkolnych, rejonowych i wojewódzkich Komisji 

Konkursowych 

Zakres zgody obejmuje publikację listy uczniów zakwalifikowanych do 

etapu rejonowego oraz wojewódzkiego, a także wyniki z Wojewódzkiego 

Konkursu Przedmiotowego w tych etapach (w tym listy 

finalistów/laureatów) publikowane na stronie internetowej Kuratorium 

Oświaty w Poznaniu, na stronach internetowych szkół będących siedzibami 

szkolnych, rejonowych i wojewódzkich Komisji Konkursowych, a 



zawierające następujące informacje: lp., imię i nazwisko uczestnika 

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego, nazwa szkoły, w której się uczy 

oraz liczba uzyskanych punktów.  

 

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

   (miejscowość, data)                (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

☐ Wyrażam zgodę 

 

☐ Nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii w zakresie 

dostosowania warunków przebiegu Wojewódzkiego Konkursu 

Przedmiotowego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczestnika 

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego (jeśli dotyczy) 

Zakres zgody obejmuje imię i nazwisko uczestnika Wojewódzkiego 

Konkursu Przedmiotowego, informacje dotyczące ograniczenia sprawności 

ruchowej skutkujące koniecznością dostosowania warunków pracy do jego 

możliwości ruchowych lub informacje o chorobie przewlekłej 

 

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

   (miejscowość, data)                (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

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

         (miejscowość, data)                                                         (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 


