
 
 

Klauzula informacyjna 
 
1.Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, 
kontakt: ul. Rydla 49 70-783 Szczecin, e-mail: cks@miasto.szczecin.pl, tel.: 91 46 29 290. 
2. Inspektorem Danych Osobowych CKS Szczecin jest Agnieszka Marciniak. Dane kontaktowe: 
adres e-mail: iod@spnt.pl, nr tel.: 918 522 093. 
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. na podstawie zgody 
udzielonej w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o 
wynikach konkursu, a także w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych 
i innych związanych z organizowanym przez placówkę konkursem. 
4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy administratora, podmioty, którym należy 
udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane 
zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 
5. Dane osobowe będą przechowywanie co najmniej do końca realizacji wszystkich obowiązków 
wynikających z organizacji konkursu lub do czasu wycofania zgody. 
6. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których 
zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. 
 
ZAŁĄCZNIK nr 3 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 NA POTRZEBY KONKURSU „WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA” ORGANIZOWANEGO 

PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO w Szczecinie 
 

Działając jako opiekun prawny dziecka, na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO oraz na podstawie 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych mojego dziecka w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz 
udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Zgoda obejmuje zgodę na rozpowszechnianie  
i wykorzystywanie imienia i nazwiska, wieku, wizerunku i innych niezbędnych danych 
osobowych mojego dziecka w formie papierowej (tradycyjnej) i elektronicznej przez placówkę 
oświatową w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych 
związanych z organizowanym przez placówkę konkursem.  
 
Imię i nazwisko dziecka: 
 
 
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*: …………………………………………………. 
 
                                                                 czytelny podpis 
 
*niepotrzebne skreślić  
 
Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystywanie w charakterze niekomercyjnym pracy autorstwa 
mojego dziecka przez placówkę – organizatora konkursu poprzez prezentację na wystawie oraz  
w mediach społecznościowych organizatora konkursu. 
 

Data podpisania:………………… 
 

…………………………………… 
[Imię i nazwisko opiekuna prawnego, podpis] 

 


