
Oświadczenie 
 

I. Wyrażam zgodę na udział ......................................................................... (imię i nazwisko) 

w konkursie "Mały Kreator" organizowanym przez Zespół Szkół Technicznych Nr 2 

im. Mariana Batko w Chorzowie wraz z Koloryzacje.com. 

 

II. Wyrażam zgodę na umieszczanie i prezentowanie wizerunku mojego dziecka na zdjęciach 

oraz materiałach multimedialnych wykonanych podczas konkursu. 

 

III. Zostałem/am poinformowany/a, że: 

 Administratorem danych jest Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko 

w Chorzowie, ul. Powstańców 6a.  

 Inspektorem ochrony danych jest Pan Zdzisław Korzuch, mail: biuro@bitprotect.pl 

 Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO").  

 Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji konkursu oraz jego promocji 

na stornach internetowych i mediach społecznościowych organizatora oraz przez okres 

wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji 

dokumentacji rachunkowej (dot. laureatów konkursu).  

 Ma Pani/ Pan prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia 

lub ograniczenia ich przetwarzania.  

 Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzając dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani 

/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.  

 Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

 

 

 

..................................................... 
podpis rodzica 
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