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Wytyczne IOD dotyczące ochrony danych osobowych w konkursach 

organizowanych przez PWSIiP w Łomży 

 

 

Udział w konkursach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Wyższej 

Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży jest oparty na zasadzie dobrowolności. Co 

do zasady Regulamin konkursu powinien określać sposób przetwarzania danych osobowych 

osób w nim uczestniczących, ich rodziców/opiekunów prawnych w przypadku konkursów 

skierowanych do osób niepełnoletnich, jak również nauczycieli - opiekunów w przypadku 

konkursów organizowanych w porozumieniu z placówką oświatową. Jednocześnie powinien 

być znany tym osobom przed przystąpieniem do udziału w Konkursie. 

 

I. Podstawa i zasady przetwarzania 

1. Z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych ważne jest, aby: 

1) wskazać podstawę prawną gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych, 

2) wykonać obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz spełnić 

obowiązek informacyjny polegający na rzetelnym poinformowaniu o warunkach 

uczestnictwa w konkursie. 

2. Podstawą prawną do przetwarzania danych może być jedna z przesłanek wskazanych w art. 

6 ust. 1 RODO. Podstawą prawną w różnego rodzaju konkursach organizowanych w oparciu 

o zasadę dobrowolności, będzie zazwyczaj zgoda osoby, której dane dotyczą (lub jej 

opiekuna prawnego), czyli przesłanka wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

3. Należy pamiętać, że w przypadku konkursów adresowanych do dzieci, przetwarzanie jest 

zgodne z prawem wówczas, gdy zgodę wyraził (w przypadku dziecka do 13-go roku życia) 

lub ją zaaprobował (w przypadku wyrażenia zgody samodzielnie przez dziecko, które 

ukończyło 13 lat) - rodzic lub opiekun prawny, a w przypadku konkursów organizowanych  

w mediach społecznościowych (np. na Facebooku), zgodę może samodzielnie wyrazić 

dziecko, które ukończyło 16 lat. 

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wyrażona w formie pisemnej lub 

elektronicznej (checkbox, mail). Przed wyrażeniem zgody osoba powinna zostać 

poinformowana o możliwości jej wycofania w dowolnym momencie. Ważne jest również, 

aby zgoda była jednoznaczna i umożliwiała wykazanie, że została udzielona. 

5. Osoba wyrażająca zgodę musi być świadoma na co się godzi, w jakim celu i w jakim zakresie 

udostępnia dane osobowe.  
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6. Należy zbierać tylko te dane, które są niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania. 

7. Do przetwarzania danych gromadzonych w trakcie procedury konkursowej mogą być 

dopuszczone jedynie osoby, które posiadają upoważnienie do przetwarzania tych danych, 

wydane na wniosek Kierownika jednostki organizacyjnej organizującej konkurs, zgodnie  

z procedurą opisaną w zarządzeniu w sprawie ochrony danych osobowych w PWSIiP  

w Łomży. 

8. Przy próbie jednoczesnego rozesłania informacji przy użyciu poczty elektronicznej do wielu 

adresatów deklarujących swój udział w konkursie, należy posłużyć się w programie 

pocztowym polem „ukryta kopia” (BCC lub UDW), w celu uniemożliwienia zapoznania się 

z danymi osobowymi innych uczestników konkursu. 

 

II. Regulamin  

W przygotowanym przez organizatora konkursu Regulaminie można zawrzeć postanowienia 

odnoszące się do przetwarzania danych osobowych. W przypadku, gdy organizator konkursu 

zdecyduje się na opracowanie Regulaminu i umieszczenie w nim rozdziału dotyczącego 

ochrony danych osobowych, nie będzie konieczne dodatkowe informowanie uczestników  

o zasadach przetwarzania ich danych osobowych. Zapisy w Regulaminie będą bowiem 

stanowiły odpowiednik klauzuli informacyjnej, potwierdzając wykonanie przez administratora 

obowiązków wynikających z art. 13 ust. 1 i 2 RODO. Należy pamiętać, aby dokumentacja 

konkursu zawierała potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem. W powyższej sytuacji 

należałoby umieścić w formularzu rejestracyjnym zapis, że akceptacja Regulaminu jest 

równoznaczna z akceptacją jego postanowień. Zobacz pkt VI. 

Przykładowy zapis w Regulaminie 

Ochrona danych osobowych (§ lub pkt. w zależności od przyjętego sposobu numeracji) 

1. Przeprowadzenie konkursu związane jest z przetwarzaniem danych osobowych uczestników 

(w zależności od specyfiki konkursu, należy uzupełnić poprzez wskazanie innych podmiotów, 

np. rodzice/opiekunowie prawni lub nauczyciele – opiekunowie z ramienia szkoły), co 

wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach określonych  

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
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i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

3. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki  

i Przedsiębiorczości w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Akademicka 14, tel. 86 215 59 50, e-mail: 

rektorat@pwsip.edu.pl, reprezentowana przez Rektora. 

4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 

osobiście: ul. Akademicka 1, bud. B, pok. B2.20, telefonicznie pod nr tel. (86) 216 82 60 lub 

pod adresem poczty elektronicznej: inspektorochronydanych@pwsip.edu.pl 

5. Dane osób uczestniczących w konkursie będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Zgoda może zostać  

wycofana w dowolnym momencie, jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji,  

przeprowadzenia i poinformowania o wynikach konkursu, (dodatkowo – jeżeli ma to 

zastosowanie – mogą być to także cele marketingowe1, cele związane z budowaniem 

pozytywnego wizerunku PWSIiP w Łomży w przestrzeni publicznej) oraz w celach 

archiwizacyjnych związanych z udokumentowaniem działalności Uczelni, a także w celach 

podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe. 

7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane (uzupełnić w zależności od 

potrzeb)2: 

a) imiona i nazwisko, 

b) adres e-mail, 

c) ……………, 

d) ……………, 

8. Organizator będzie ponadto zbierał od zwycięzców następujące dane3: (uzupełnić  

w zależności od potrzeb)  

a) adres do korespondencji (jeżeli zachodzi konieczność wysyłki nagrody), 

b) identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL) – jeżeli zachodzi konieczność, 

c) nazwę i adres właściwego urzędu skarbowego – jeżeli zachodzi konieczność, 

                                                           
1 Należy pamiętać, że na przetwarzanie danych dla celów marketingowych konieczne jest pozyskanie odrębnej 

zgody, wyraźnie odseparowanej od zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w konkursie. 
2 Należy pamiętać, że zakres zbieranych danych powinien być adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co 

jest niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 
3 Te dane należałoby zbierać dopiero po rozstrzygnięciu konkursu, ponieważ nie będą dotyczyły wszystkich 

uczestników. 

mailto:rektorat@pwsip.edu.pl
mailto:inspektorochronydanych@pwsip.edu.pl
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d) numer konta bankowego (do przekazania nagrody pieniężnej), 

e) ……………. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie wskazanych informacji 

skutkować będzie niemożliwością udziału w konkursie. 

10. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

wskazanych celów. 

11. Dane osobowe laureatów, takie jak imię i nazwisko, wizerunek, nazwa szkoły, mogą 

zostać upublicznione za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz  

w prowadzonych przez niego mediach społecznościowych. Uczestnik konkursu zezwala na 

wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach 

konkursu. Jeżeli przyznanie nagrody będzie wiązało się z przepisami podatkowymi, dane 

zostaną udostępnione właściwemu Urzędowi Skarbowemu, a w sytuacji konieczności 

wypłaty nagrody pieniężnej – również bakowi realizującemu przelew.4 

12. Zebrane dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opierającej się na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu. Nie będą także wykorzystywane w celu profilowania 

zachowań osób uczestniczących w konkursie. 

13. Uczestnikom konkursu przysługuje:  

a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO; 

b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

c. prawo do żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 RODO; 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby 

marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 21 ust. 2 RODO 5; 

f. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy prawa. 

III. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w przypadku braku 

Regulaminu 

Przekazanie informacji o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych jest bezwzględnym 

obowiązkiem administratora wynikającym z treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO. Dlatego też,  

w sytuacji, gdy nie zostanie opracowany Regulamin konkursu, należy o tym fakcie 

poinformować uczestników za pomocą tzw. klauzuli informacyjnej. Informacja musi zostać 

                                                           
4 To ostatnie zdanie należy uwzględnić w treści informacji w sytuacji, gdy zaistnieją wskazane okoliczności. 
5 O tym prawie informujemy tylko wówczas, gdy jako jeden z celów przetwarzania wskazany byłby marketing 

bezpośredni – pkt. 6 powyżej. 
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przekazana najpóźniej w momencie zbierania danych. Jeżeli dane są zbierane za pomocą 

formularza w formie papierowej, to tam należy zamieścić treść takiej klauzuli. Jeśli natomiast 

odbywa się to za pośrednictwem formularza elektronicznego, to pełną treść klauzuli należy 

umieścić pod linkiem. Wskazane byłoby, aby dana osoba potwierdziła fakt zapoznania się  

z klauzulą (zobacz pkt VII). Poniższy przykład zawiera właściwie takie same informacje, jak 

przedstawiony powyżej przykładowy zapis w Regulaminie. 

 

Przykładowa klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 

04.05.2016 r. ze zm.) informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła 

Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Akademicka 14, tel. 86 

215 59 50, e-mail: rektorat@pwsip.edu.pl, reprezentowana przez Rektora. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 

osobiście: ul. Akademicka 1, bud. B, pok. B2.20, telefonicznie pod nr tel. (86) 216 82 

60 lub pod adresem poczty elektronicznej: inspektorochronydanych@pwsip.edu.pl 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia  

i poinformowania o wynikach konkursu pod nazwą …………………………….. , 

organizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości  

w Łomży (dodatkowo – jeżeli ma to zastosowanie – mogą być to także cele 

marketingowe 6, cele związane z budowaniem pozytywnego wizerunku PWSIiP w Łomży 

w przestrzeni publicznej) oraz w celach archiwizacyjnych związanych  

z udokumentowaniem działalności Uczelni, a także w celach podatkowych (dotyczy 

zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o wyrażoną zgodę na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Zgoda może być przez 

Państwa wycofana w dowolnym momencie, jednakże nie będzie to miało wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

                                                           
6 Należy pamiętać, że na przetwarzanie danych dla celów marketingowych konieczne jest pozyskanie odrębnej 

zgody, wyraźnie odseparowanej od zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w konkursie. 

mailto:rektorat@pwsip.edu.pl
mailto:inspektorochronydanych@pwsip.edu.pl
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5. Dla realizacji wyżej wskazanych celów możemy żądać od wszystkich uczestników 

podania takich danych, jak: ……………… oraz dodatkowo od zwycięzców 

…………………………….7 

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie wskazanych informacji 

skutkować będzie niemożliwością udziału w konkursie. 

7. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

wskazanych celów. 

8. Dane osobowe laureatów, takie jak imię i nazwisko, wizerunek, nazwa szkoły, mogą 

natomiast zostać upublicznione za pośrednictwem strony internetowej Organizatora 

oraz w prowadzonych przez niego mediach społecznościowych. Uczestnik konkursu 

zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także  

w mediach) o wynikach konkursu. Jeżeli przyznanie nagrody będzie wiązało się  

z przepisami podatkowymi, dane zostaną udostępnione właściwemu Urzędowi 

Skarbowemu, a w sytuacji konieczności wypłaty nagrody pieniężnej – również bakowi 

realizującemu przelew.8 

9. Zebrane dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opierającej się na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu. Nie będą także wykorzystywane w celu 

profilowania Państwa zachowań. 

10. Przysługuje Pani/Panu:  

o prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO; 

o prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

o prawo do żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; 

o prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 RODO; 

o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby 

marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 21 ust. 2 RODO 9; 

o prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy prawa. 

IV. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

W formularzu, za pomocą którego będą zbierane dane osobowe (zarówno w wersji papierowej 

jak i elektronicznej) należy obligatoryjnie umieścić treść zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Zapisów dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych nie należy 

umieszczać w treści regulaminu zakładając, że akceptacja regulaminu będzie równoznaczna  

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie o wyrażeniu zgody 

                                                           
7 Należy uzupełnić zgodnie ze wskazówkami zawartymi w treści pkt. 7 i 8 odnoszącymi się do treści Regulaminu. 
8 To ostatnie zdanie należy uwzględnić w treści informacji w sytuacji, gdy zaistnieją wskazane okoliczności. 
9 O tym prawie informujemy tylko wówczas, gdy jako jeden z celów przetwarzania wskazany byłby marketing 

bezpośredni – pkt. 3 klauzuli. 
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musi być wyraźnie odseparowane od pozostałych kwestii. Z uwagi na to, że zgoda jest 

przesłanką legalności przetwarzania danych osobowych oraz, że może zostać w każdym 

momencie cofnięta, zaleca się odpowiednie archiwizowanie udzielonych zgód, aby istniała 

możliwość szybkiej reakcji na żądania zgłoszone przez podmiot danych. W zależności od 

potrzeb należy wykorzystać zaproponowane poniżej wzory. 

Przykładowe klauzule zgody 

Zgoda uczestnika (rodzica/opiekuna prawnego) 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 

04.05.2016 r.) wyrażam zgodę: 

□ na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego podopiecznego* dla celów 

uczestnictwa w Konkursie pod nazwą …………………………………………….., 

organizowanym przez PWSIiP w Łomży 

□ na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego podopiecznego* dla celów 

uczestnictwa w działaniach promocyjnych i marketingowych związanych z Konkursem, 

podejmowanych przez PWSIiP w Łomży.10 

Wiem, że udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu jednak na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 

                                                                                                                            ………………………. 

                                                                                                                                                    Data i podpis 

* Niepotrzebne skreślić 

 

Zgoda nauczyciela - opiekuna 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 

                                                           
10 Ten checkbox umieszczamy jedynie wówczas, gdy przewidujemy wykorzystanie danych dla celów 

marketingowych. 
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dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 

04.05.2016 r.) wyrażam zgodę: 

□ na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów uczestnictwa w Konkursie pod nazwą 

………………………………………………………., w charakterze nauczyciela-opiekuna 

organizowanym przez PWSIiP w Łomży 

□ na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów uczestnictwa w działaniach 

promocyjnych i marketingowych związanych z Konkursem, podejmowanych przez PWSIiP  

w Łomży.11 

Wiem, że udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu jednak na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 

                                                                                                                            ………………………. 

                                                                                                                                                    Data i podpis 

 

Zgoda na przesyłanie informacji drogą elektroniczną (w przypadku zbierania danych służących 

do kontaktu w takiej formie) 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.), wyrażam zgodę na otrzymywanie za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej oraz w formie kontaktu 

telefonicznego informacji z Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości  

w Łomży, związanych z udziałem w konkursie pod nazwą …….………………., 

organizowanym przez PWSIiP, na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. 

Wiem, że udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu jednak na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 

………………………… 

                                                                                                                                                        Data i podpis 

 

V. Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

                                                           
11 Jak w przypisie 10 powyżej. 
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Jeżeli organizator konkursu zamierza wykorzystać wizerunek uczestników lub opiekunów, 

musi uprzednio uzyskać zgodę na wykorzystanie wizerunku w celu publikacji. 

Przykładowe zgody na publikację wizerunku 

Zgoda uczestnika 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 

04.05.2016 r.), wyrażam zgodę na:  

1. Nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, 

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii 

i dokumentacji filmowej) przez Państwową Wyższą Szkołę Informatyki  

i Przedsiębiorczości w Łomży na potrzeby konkursu pod nazwą ………………, w celu 

budowania pozytywnego obrazu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki  

i Przedsiębiorczości w Łomży w przestrzeni publicznej. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo oraz 

terytorialnie. 

3. Dla potrzeb konkursu 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 nagrania filmowe mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do 

innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. 

4. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie  

w Internecie (w tym na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych 

PWSIiP w Łomży), udostępnianie za pośrednictwem prasy, zamieszczanie  

w publikacjach, materiałach sprawozdawczych, promocyjnych i informacyjnych 

PWSIiP w Łomży. 

5. Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub w inny sposób 

naruszać dóbr osobistych.   

Wiem, że udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu jednak na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 

………………………… 

                                                                                                                                                       (Data i podpis) 
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Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 

04.05.2016 r.), jako opiekun prawny małoletniego ………………..……………………, 

wyrażam zgodę na:  

1. Nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku, 

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii 

i dokumentacji filmowej) przez Państwową Wyższą Szkołę Informatyki  

i Przedsiębiorczości w Łomży na potrzeby konkursu pod nazwą ………………, w celu 

budowania pozytywnego obrazu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki  

i Przedsiębiorczości w Łomży w przestrzeni publicznej. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo oraz 

terytorialnie. 

3. Dla potrzeb konkursu 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 nagrania filmowe mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do 

innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. 

4. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie  

w Internecie (w tym na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych 

PWSIiP w Łomży), udostępnianie za pośrednictwem prasy, zamieszczanie  

w publikacjach, materiałach sprawozdawczych, promocyjnych i informacyjnych 

PWSIiP w Łomży. 

5. Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub w inny sposób 

naruszać dóbr osobistych. 

Wiem, że udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu jednak na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.   
 

…….………………………… 

                                                                                                                                              (Data i podpis opiekuna prawnego) 
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VI. Oświadczenie o zapoznaniu z Regulaminem konkursu 

Istotnym elementem chroniącym interesy Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki  

i Przedsiębiorczości w Łomży jest oświadczenie uczestnika konkursu o zapoznaniu  

z Regulaminem. Oświadczenie może być wyrażone w formie pisemnej lub elektronicznej. 

Oświadczenie można umieścić w formularzu rejestracyjnym z linkiem do treści Regulaminu. 

Jeżeli rejestracja odbywa się w drodze elektronicznej, wskazane byłoby, aby system odnotował 

zapoznanie się z treścią Regulaminu. Jeżeli uczestnik dokonuje rejestracji w formie tradycyjnej 

(papierowej) pod treścią oświadczenia należy przewidzieć miejsce na datę i podpis. 

Przykładowa treść oświadczenia  

Oświadczam, że zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane  

w Regulaminie konkursu. 

lub 

Rejestrując się do konkursu potwierdzam znajomość Regulaminu i akceptuję jego 

postanowienia. 

 

VII. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych 

W sytuacji gdy nie uchwalono Regulaminu, a rejestracja dokonywana jest przy wykorzystaniu 

formularza elektronicznego, oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych należałoby umieścić jako obligatoryjny checkbox przy 

formularzu rejestracyjnym i linku do klauzuli. Rejestracja nie powinna być możliwa, jeśli 

system nie odnotuje, że uczestnik zapoznał się z informacją. W przypadku zapisów 

prowadzonych w formie tradycyjnej (papierowej), oświadczenie należy umieścić na formularzu 

zgłoszeniowym, łącznie z treścią samej klauzuli informacyjnej, a pod treścią oświadczenia 

należy przewidzieć miejsce na datę i podpis.   

Przykładowa treść oświadczenia 

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 
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VIII. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające 

stosowne upoważnienia wydane przez administratora. W związku z tym Kierownik danej 

jednostki organizacyjnej powinien wystąpić w SWD z wnioskiem o udzielenia takiego 

upoważnienia dla osób czynnie uczestniczących w organizacji wydarzenia (Komitet 

Organizacyjny, Komisja Konkursowa), mających dostęp do danych osobowych.  

                                               


