
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA SPOZA JEDNOSTKI 
I JEGO OPIEKUNA PRAWNEGO W ZWI�ZKU Z ORGANIZACJ� MI�DZYSZKOLNEGO 
KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS 4 I 8 MIASTA 

POZNANIA I OKOLIC OBJ�TY HONOROWYM PATRONATEM 
 WIELKOPOLSKIEGO KURATORA O�WIATY 

 

 

�  Wyra�am zgod� na przetwarzanie przez Szkoł� Podstawow� nr 19 im. Stanisława 

Staszica z siedzib� w Poznaniu, os. O�wiecenia 1, 61-205 Pozna� danych osobowych 
obejmuj�cych imi�, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu danych osobowych mojego 
dziecka ……………..……………………………...………….. (imi� i nazwisko dziecka) 
obejmuj�cych imi�, nazwisko, wiek w celu umo�liwienia organizacji i udziału mojego 

dziecka w nazwa konkursu, a tak�e w celu opracowania sprawozda� i relacji z konkursu 
oraz realizacji działa� informacyjnych i promocyjnych zwi�zanych z konkursem, w tym 
umieszczania moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka na stronie 

internetowej Szkoły, na profilach internetowych Szkoły (np. Facebook), w materiałach 
prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych 
przekazywanych przez Szkoł� innym osobom. 

� Wyra�am zgod� na przetwarzanie przez Szkoł� Podstawow� nr 19 im. Stanisława 

Staszica z siedzib� w Poznaniu os. O�wiecenia 1, 61-205 Pozna�, danych osobowych 
mojego dziecka …………………………………….…………. (imi� i nazwisko dziecka) 
w postaci wizerunku, uwidocznionego w szczególno�ci na zdj�ciach i w materiałach 

filmowych,  zarejestrowanego podczas uczestnictwa w nazwa konkursu organizowanym 
przez Szkoł�, w celu i zakresie niezb�dnym do realizacji działa� promocyjnych zwi�zanych 

z konkursem, w tym umieszczania wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej Szkoły, 
na profilach internetowych Szkoły (np. Facebook), w materiałach prasowych (np. 
w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych 
przez Szkoł� innym osobom. 

� Wyra�am zgod� na przetwarzanie przez Szkoł� Podstawow� nr 19 im. Stanisława 

Staszica z siedzib� w Poznaniu, os. O�wiecenia 1, 61-205 Pozna�, moich danych 
osobowych w postaci wizerunku, uwidocznionego w szczególno�ci na zdj�ciach i 

w materiałach filmowych,  zarejestrowanego podczas uczestnictwa mojego dziecka w nazwa 
konkursu organizowanym przez Szkoł�, w celu i zakresie niezb�dnym do realizacji działa� 
promocyjnych zwi�zanych z konkursem, w tym umieszczania mojego wizerunku na stronie 

internetowej Szkoły, na profilach internetowych Szkoły (np. Facebook), w materiałach 
prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych 
przekazywanych przez Szkoł� innym osobom. 

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

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu) 

 

 

 


