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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

____________________, _____________
                 miejscowość data

OŚWIADCZENIE 
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

ORAZ ZGODA NA PRZETWARZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisany(a), 
____________________________________________________________________wyrażam zgodę na: 

1. Przetwarzanie danych osobowych w tym nieodpłatne używanie, wykorzystanie 
i rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz mojej wypowiedzi, utrwalonych jakąkolwiek 
techniką, na wszelkich nośnikach, w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub 
dźwiękowej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie na potrzeby konkursu „Innowacyjne 
metody pracy z uczniem w szkole ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodach 
szkolnictwa branżowego”.

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

3. Dla potrzeb Konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form 
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami 
innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie 
filmowe i dźwiękowe z moim udziałem mogą być modyfikowane oraz dodawane do innych 
materiałów powstających na potrzeby niniejszego Konkursu a związane bezpośrednio z moim 
udziałem w Konkursie.

Ponadto, oświadczam, iż:
1. zapoznałam (-em) się z Regulaminem Konkursu i go w pełni akceptuję.
2. Zapoznałam (-em) się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych zawartą 

poniżej.

_______________________________
własnoręczny podpis uczestnika Konkursu
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46.WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

1. Informacje dotyczące administratora danych osobowych:
Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka (oraz Pani/Pana) jest: Mazowiecki 
Kurator Oświaty, 00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 32, tel. 22 551 24 00, e-mail: 
kuratorium@kuratorium.waw.pl, adres strony internetowej: www.kuratorium.waw.pl. 

2. Inspektor Ochrony Danych:
Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych realizowany jest za pośrednictwem adresu 
mailowego: iod@kuratorium.waw.pl lub telefonicznie (22) 551 24 00 wew. 1132.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 
a) Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału Pani/Pana w Konkursie Podstawę 

prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 51 
ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1082). 

4. Odbiorcy danych i okres przechowywania:
Dane osobowe Pani/Pana: 
a) nie będą przekazywane do państw trzecich;
b) będą udostępnione współorganizatorom konkursu tj. Mazowieckiemu Samorządowemu 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Politechnice Warszawskiej w celu prawidłowej 
organizacji konkursu;

c) mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania:
 na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych;
Potencjalne kategorie odbiorców to:
 instytucja nadrzędna: Ministerstwo Edukacji i Nauki,
 szkoła macierzysta,
 inne podmioty przetwarzające dane na wyłączne polecenie Administratora Danych, 

które na podstawie odrębnej umowy są zobowiązane do ochrony powierzonych im  do 
przetwarzania danych.

d) będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zgromadzone, 
a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym oraz przepisach 
wykonawczych do niej.

5. Przysługujące Pani/Panu prawa na podstawie RODO: 
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), do ich sprostowania 

(art. 16 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO); 
b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału Pani/Pana w 
konkursie. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie lub 
skreśleniem z listy uczestników.

7. Podane dane osobowe nie będą służyć do monitorowania zachowania celem 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.
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