
 

 

 

Załącznik nr 3  

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem 

 

Ja, …………………………………………..…………………….., osoba ucząca się w klasie ósmej  

………………………………………………………………(nazwa i adres szkoły),  

oświadczam, że znany jest mi Regulamin Pomorskiego Konkursu z przedsiębiorczości i zobowiązuję się do 

jego przestrzegania. 

Podpis ucznia ……………………………………… 

Data …………………………………………….. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja,...........................................................................................................................................,  

opiekun prawny.......................................................................................... (imię i nazwisko dziecka) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie przez Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza,  z siedzibą           

w Gdańsku, ul. Traugutta 92, następujących danych osobowych mojego dziecka: imię, nazwisko, szkoła, klasa, 

wyłącznie w celu organizacji Pomorskiego Konkursu z przedsiębiorczości (Konkursu), w tym w celu 

przeprowadzenia i dokumentowania zawodów, w tym w szczególności kwalifikacji do kolejnych etapów 

Konkursu, uczestnictwa w Konkursie, ogłoszenia wyników Konkursu, w tym w mediach oraz na stronie 

internetowej Administratora pod adresem www.ulo.pozytywneinicjatywy.pl, wydania zaświadczeń o wynikach, 

odbioru nagrody, a także w celach niezbędnej sprawozdawczości wynikającej z realizacji Konkursu oraz 

sporządzania wszelkich opracowań dotyczących Konkursu; upowszechniania wiedzy o Konkursie poprzez 

rozpowszechnianie w mediach informacji mających na celu promowanie Konkursu i osiągnięć jego uczestników, 

w tym m.in. poprzez publikowanie informacji w mediach społecznościowych, na stronach internetowych 

organizatora. 

Jestem świadomy, że moje Dane Osobowe mogą być przekazane podmiotom, z pomocą których Konkurs jest 

organizowany oraz podmiotom podejmującym działania w celu promowania Konkursu i osiągnięć jego 

uczestników, Fundacji Pozytywne Inicjatywy, kuratoriom oświaty, Urzędowi Miasta Gdańska. 

Oświadczam jednocześnie, że: podaję swoje Dane Osobowe dobrowolnie na okres związany z organizacją, 

dokumentacją i relacjonowaniem przebiegu Konkursu, w celu dokonania czynności wskazanych powyżej; 

równocześnie jestem świadomy, że brak podania Danych Osobowych uniemożliwia udział w Konkursie; zostałem 

poinformowany, że moje Dane Osobowe będą przetwarzane w celu wskazanym powyżej do czasu, gdy 

Administrator będzie pozostawał Organizatorem Konkursu, jednakże nie dłużej niż do momentu cofnięcia 

niniejszej zgody. 

Zostałem poinformowany o prawie żądania od Administratora dostępu do moich Danych Osobowych oraz ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia oraz prawie do sprzeciwu wobec 

przetwarzania.  

Zostałem poinformowany o prawie do cofnięcia lub zmiany mojej zgody w każdym czasie, przy czym mam 

świadomość, że w przypadku cofnięcia zgody, o ile Dane Osobowe okażą się niezbędne do dalszego uczestnictwa 

w Konkursie, Administrator ma prawo do skreślenia mnie z listy uczestników Konkursu na każdym jego etapie, 

na co wyrażam zgodę. 



 

 

 

Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w przypadku przetwarzania moich danych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.  

Podpis ucznia: ...................................................................................................... 

Data: .......................................................................... 

Ja,............................................................................................,  

działając jako opiekun prawny Uczestnika, wyrażam zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych Uczestnika 

przez Administratora w celu i w zakresie podanym powyżej, przy czym oświadczam, że zostałem zapoznany                 

z informacjami powyżej.  

Podpis opiekuna prawnego: ..................................................................................... 

Data:  .............................................................................................. 

 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku  

Ja, …………………………………………………………….., osoba ucząca się w klasie  

ósmej ………………………………………………………………(nazwa i adres szkoły),  niniejszym wyrażam 

zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła 

Adamowicza,  z siedzibą w Gdańsku, ul. Traugutta 92, mojego wizerunku, w tym w szczególności wyglądu oraz 

głosu. Rozpowszechnianie obejmuje zgodę na publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, 

nadawanie i reemitowanie oraz udostępnianie przy wykorzystaniu lub za pośrednictwem wszelkich środków 

przekazu istniejących obecnie lub w przyszłości w tym w szczególności poprzez publikację w prasie, radiu, 

telewizji, na stronach internetowych i w mediach społecznościowych oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

Wizerunku dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem strony 

internetowej i serwisów społecznościowych Organizatora.  

Podpis ucznia: ...................................................................................................... 

Data: .......................................................................... 

Ja,............................................................................................,  

działając jako opiekun prawny Uczestnika, wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie Wizerunku 

Uczestnika przez Organizatora w celu i w zakresie podanym powyżej. 

Podpis opiekuna prawnego: ..................................................................................... 

Data:  ............................................................................................. 

 


