
KLAUZULA ZGODY 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………  
(imię i nazwisko uczestnika) 

 

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 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych (RODO), informujemy, iż:  
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu: Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia 

w Dywitach.  
2. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został powołany inspektor ochrony danych, z 

którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres rodo@psmdywity.org , inspektor: Monika 

Murach. 

3. Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO. 
 
4. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w 

ramach organizacji Konkursu, następnie zostaną usunięte.  
5. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.  
6. W przypadku, nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnik nie może wziąć 

udziału w Konkursie. 
 
 
 
 
 
 

 

………………………………………………………  
Podpis rodzica/opiekuna prawnego 



KLAUZULA ZGODY 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………  
(imię i nazwisko nauczyciela/akompaniatora) 

 

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 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych (RODO), informujemy, iż:  
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu: Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w 

Dywitach  
2. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został powołany inspektor ochrony danych, z którym 

możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres rodo@psmdywity.org , inspektor : Monika Murach. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO. 

4. Dane osobowe nauczyciela przygotowującego ucznia/ akompaniatora będą przetwarzane przez okres 

zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w ramach organizacji Konkursu, następnie zostaną usunięte. 

5. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. 

6. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w 

Konkursie. 
 
 
 
 

 

……………………………………………………….  
Podpis nauczyciela/akompaniatora 


