
Załącznik nr 2 do Regulaminu I Gminnego Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza Głuchołaz 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W TURNIEJU SZACHOWYM 

I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

ORAZ POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM  

I AKCEPTACJA JEGO ZAPISÓW 

 

Ja, rodzic/opiekun prawny ucznia………………………………………………………………..………,   

Imię, nazwisko uczestnika turnieju 

ucznia klasy …………………. Szkoły Podstawowej …………….…………………………………………… 

w ………………...………………..…. , 

niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w II Gminnym Turnieju 

Szachowym o Puchar Burmistrza Głuchołaz oraz przetwarzanie danych osobowych, w tym umieszczenie ich 

na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 i Gminy Głuchołazy wraz z podaniem imienia, 

nazwiska i nazwy szkoły, do której uczęszcza zawodnik/zawodniczka turnieju zgodnie z z art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek 

mojego dziecka zarejestrowanych podczas turnieju, organizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 

w Głuchołazach, na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym szkoły (Facebook, Youtube). 

Ponadto oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. turnieju, 

2. podanie danych jest dobrowolne, 

3. mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

4. potwierdzam zapoznanie się z regulaminem ogólnym I Gminnego Turnieju Szachowego 

organizowanego przez Burmistrza Głuchołaz i Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 oraz akceptuję jego 

zapisy.  

 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 

znajdująca się przy ulicy Curie-Skłodowskiej 9 w Głuchołazach. 

2. W szkole powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem 

telefonu 077 4391 340 oraz adresem mailowym: iod.sp1glucholazy@o2.pl  

3. Celem przetwarzania danych jest organizacja II Gminnego Turnieju Szachowego Szkół Podstawowych 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach. 

4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 

5. Gdy uzna Pan/Pani, iż Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach jako administrator danych, 

przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych. 

 

 

 

…………………………………..   ……………………………………….. 

                       (data)                             podpis składającego oświadczenie  

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/
mailto:iod.sp1glucholazy@o2.pl

