
Proszę wypełnić drukowanymi literami 
Nazwisko  

Imiona  

Data urodzenia i miejsce 
urodzenia 

 

adres zamieszkania  

Numer PESEL  

Nazwa i adres szkoły  

Nazwa i adres zakładu 
pracy 

 

Klasa  

Opiekun(nauczyciel)  

Nr telefonu opiekuna  

 
W związku z przepisami o ochronie danych osobowych Administrator Danych Osobowych będący Zespołem Szkół 
Przemysłu Spożywczego w Poznaniu, informuje, iż: 
1) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art  6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO” oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). 

2) Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu udziału w Ogólnopolskim Turnieju Przetwórstwa 
Mięsa im. Iwony Mossakowskiej. 

3) Dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 
4) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu -  

nadachewiczm@zsps.poznan.pl   
5) Posiadają Państwo prawo do: 

 dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających 
przetwarzaniu; 

 sprostowania swoich nieprawidłowych danych zgodnie z art. 19 RODO; 

 żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) w przypadku zajścia okoliczności 
przewidzianych w art. 17 RODO; 

 żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO; 

 przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 
6) Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa. 
7) Jeżeli podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 

Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych, w przypadku uczniów niepełnoletnich  
opiekuna prawnego (rodzica):  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez podawanie do wiadomości publicznej imienia i 
nazwiska, wizerunku oraz nazwy szkoły autora pracy w związku z udziałem w Ogólnopolskim Turnieju 
Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej. organizowanym przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w 
Poznaniu, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym turnieju i jego wynikach. Wyrażam 
również zgodę na przetwarzanie przez organizatora turnieju danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w 
zakresie prowadzenia i realizacji turnieju. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 
realizacji postanowień regulaminu i udziału w Ogólnopolskim Turnieju Przetwórstwa Mięsa im. Iwony 
Mossakowskiej. 
 
 

............................................................................................................  
(data i czytelny podpis autora pracy lub opiekuna prawnego (rodzica))  

 
 
Zgoda autora pracy na udział w Turnieju i rozpowszechnianie pracy, w przypadku uczniów niepełnoletnich 
opiekuna prawnego (rodzica) 
„Wyrażam zgodę na udział ................................................................................... * w Ogólnopolskim Turnieju 
Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej. organizowanym przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w 
Poznaniu oraz na bezpłatne wykorzystanie pracy w działalności organizatora. Jednocześnie potwierdzam, że 
praca nie narusza praw autorskich osób trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24/1994, poz. 83 ze zm.). 
 

.............................................................................................................. 
(data i czytelny podpis autora pracy lub opiekuna prawnego (rodzica))  

* imię i nazwisko autora pracy  
 
 
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Ogólnopolskiego Turnieju Przetwórstwa Mięsa im. Iwony 
Mossakowskiej organizowanego przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu oraz akceptuję jego 
warunki.   
 

..............................................................................................................  
data i czytelny podpis autora pracy lub opiekuna prawnego (rodzica)) 

 
 
Zgoda opiekuna/nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz wizerunku w 
związku z udziałem w Ogólnopolskim Turnieju Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej. organizowanym 
przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz 
niezbędne do realizacji postanowień regulaminu i udziału w Ogólnopolskim Turnieju Przetwórstwa Mięsa im. 
Iwony Mossakowskiej.. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Ogólnopolskiego Turnieju 
Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej organizowanego przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w 
Poznaniu oraz akceptuję jego warunki. 
 

............................................................................................................  
(data i czytelny podpis opiekuna/ nauczyciela)  
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