
ZAŁĄCZNIK nr 3

OŚWIADCZENIE// ЗАЯВА

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie warunki w nim 
przewidziane// Я підтверджую, що ознайомив(ла)ся з правилами конкурсу та приймаю всі 
умови, передбачені в них.

………..….......................................................
(data i CZYTELNY podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika konkursu// 

(дата та прізвище, ім’я батьків/ законних представників учасника конкурсу)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH// Згода на обробку
персональних даних

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tzw. 

Rozporządzenia RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie:

 moich danych osobowych jako osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, telefon, e-mail)
 danych osobowych mojego dziecka jako uczestnika konkursu (imię i nazwisko, rok 

urodzenia (kategoria wiekowa))

w celach organizacji i przeprowadzenia I edycji Konkurs Piosenki Ukraińskiej dla uczniów
klas 3-8, publicznego udostępnienia informacji o wynikach konkursu oraz promowania go w
postaci publikacji na stronie szkoły i Facebooku. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest
dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
Zostałam(em) poinformowany, że Administratorem moich danych jest Szkoła Podstawowa Nr
26 im.  Żołnierzy  Armii  Krajowej  w Gdyni  ,  a  szczegółowe informacje  dot.  przetwarzania
moich danych dostępne są w Regulaminie konkursu. 

Відповідно до art. 6 ust. 1 lit. a Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679, т.зв. 
Регламенту RODO, я даю згоду на обробку наданих мною даних: 

• моїх особистих  даних як особи, що повідомляє своє ім’я, номер телефону, адресу 
електронної пошти;
• персональних даних моєї дитини як учасника конкурсу (прізвище та ім'я, рік народження 
(вікова категорія)) 

з метою організації та проведення І Конкурсу української пісні для учнів 3-8 класів, публічного 
оприлюднення результатів та популяризації конкурсу у формі публікації на сайті школи та у Facebook. Я 
знаю, що надання даних є добровільним, але необхідним для досягнення цілей, для яких вони були 
зібрані. 
Мене повідомили, що Адміністратором моїх даних є початкова школа № 26 ім. Солдатів Армії Крайової
в Ґдині, а детальна інформація щодо обробки моїх даних доступна в Положенні про конкурс.

………..….......................................................
(data i CZYTELNY podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika konkursu// 

(дата та прізвище, ім’я батьків/ законних представників учасника конкурсу)


