
 Pieczątka szkoły                                                                                                                                                 Załącznik nr 4 

    do Regulaminu VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 

  o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem 

„Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej” 

rok szkolny 2022/2023 

 

 

………………………………………………………… ………………………………… 

(Imię i nazwisko dziecka, klasa) 

……………………………………………………………………………………………. 

(Nazwa i adres szkoły) 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna* 

………………………………………………………………………….. w VJ Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy 

o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem „Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej” organizowanym przez 

Parafię Archikatedralną Świętego Stanisława BM i Świętego Wacława M w Krakowie oraz Radę Rodziny Szkół im. 

Świętej Jadwigi Królowej. Znam i akceptuję zapisy Regulaminu Konkursu. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki/mojego syna* przez Organizatora – Parafię 

Archikatedralną Świętego Stanisława BM i Świętego Wacława M w Krakowie oraz Radę Rodziny Szkół im. Świętej 

Jadwigi Królowej w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO). Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych  

i brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie. Uczestnikowi 

przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również wniesienia 

skargi do odpowiedniego organu nadzoru, w przypadku gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa. 

 Wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych Parafii Archikatedralnej Świętego Stanisława BM 

i Świętego Wacława M w Krakowie oraz Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej danych 

osobowych, zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas Konkursu oraz uroczystego 

wręczenia nagród, a także wyników uzyskanych przez moją córkę/mojego syna* w poszczególnych etapach Konkursu. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Konkursie jest Parafia Archikatedralna Świętego Stanisława 

BM i Świętego Wacława M. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: parafia@katedra-wawelska.pl. Dane 

osobowe są przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator przekazuje 

dane Organizatorowi Konkursu. Administrator będzie przechowywał dane osobowe do momentu wycofania zgody na 

przetwarzanie danych, tam, gdzie dane przetwarzane są na podstawie zgody, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji 

celu, dla których je zgromadzono. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji. 

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

(miejscowość, data)                                                                      (czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka) 

*niepotrzebne skreślić 

about:blank

