
                                                         Załącznik nr 1a do Regulaminu  

„Z ekonomią za pan brat – Rzeszowski Rejtan w terenie” 

 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU /OPIEKUNAUCZESTNIKA 

 

Ja ............................................................................. oświadczam, iż zapoznałam (-em) się                           

z Regulaminem konkursu „Z ekonomią za pan brat – Rzeszowski Rejtan w terenie”  

organizowanym w okresie maj-czerwiec 2019 r. przez Zespół Szkół Nr 2 im. T. Rejtana                    

w Rzeszowie zamieszczonym na stronie https://zs2.rzeszow.pl/ którego treść niniejszym 

akceptuję. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (danych 

mojej/ego syna/córki) podanych w formularzu zgłoszenia udziału w Konkursie w celach 

niezbędnych do realizacji Konkursu. 

 

………………….......................................................... 
czytelny podpis  

 
 

Klauzula Informacyjna Administratorem danych jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Nr 2 w 

Rzeszowie przy ul. Rejtana 3, 35-326 Rzeszów. 

Z Administratorem –można się skontaktować poprzez e-mila: szkola_rejtan_rzeszow@pro.onet.pl lub za 

pomocą poczty tradycyjnej pod adresem Zespół Szkół Nr 2 w Rzeszowie ul. Rejtana 3, 35-326 Rzeszów z 

dopiskiem Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie. 

Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi: 

• 6 ust. 1 lit. a,b,c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spawie 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz inne akty 

prawne w szczególności: 

• ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 

Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a) imię i nazwisko, 

b) adres zamieszkania  

c) adres e-mail, 

d) numer telefonu. 

Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku w celu informowania 

(także w mediach) o wynikach konkursu. 

Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i 

nie będą poddawane profilowaniu. 

Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów 

przewidzianych przepisami prawa. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny 

do realizacji wyżej określonych celów. 

https://zs2.rzeszow.pl/
mailto:szkola_rejtan_rzeszow@pro.onet.pl

