
Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO  

NA UDZIAŁ DZIECKA W WYDARZENIU I  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

 

.......................................................................................................................... 

 

w konkursie Bialjam organizowanego przez Politechnikę Białostocką.  

 

Niniejsza zgoda obejmuje również zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska dziecka 

oraz wizerunku. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym 

dotyczącym przetwarzania danych osobowych. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem 

wydarzenia Bialjam. Ponadto oświadczam, że: 

1) nie ma przeciwwskazań, by moje dziecko wzięło udział w tego typu wydarzeniu 

2) biorę pełną odpowiedzialność za rzeczy wartościowe zabrane przez moje dziecko 

3) w razie wypadku lub choroby podczas wydarzenia wyrażam zgodę na udzielenie pomocy 

medycznej lub leczenia ambulatoryjne 

4) biorę odpowiedzialność za dojazd dziecka na miejsce wydarzenia i jego powrót do domu 

5) biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko w 

trakcie wydarzenia 

6) wyrażam zgodę na przebadanie dziecka w kierunku używania alkoholu, narkotyków i innych 

środków odurzających. 

 

 

............................................................................................... 

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

 

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – 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 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 

Białystok (zwana dalej Uczelnią), tel.: 85 746 90 00, www.bip.pb.edu.pl, e-mail: rektorat@pb.edu.pl; 

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w 

sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować za pomocą 

poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl. 

3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) rejestracji uczestnictwa w konkursie oraz organizacji konkursu Bialjam , 

b) ogłoszenia wyników konkursu i publikowania informacji o laureatach, 

c) dokumentowania wydarzenia poprzez przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku uczestników - 

na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa, dostawcy usług informatycznych administratora oraz w zakresie danych zwycięzców (w zakresie 

imienia, nazwiska i wizerunku) – użytkownicy stron internetowych administratora oraz portali 

społecznościowych na których administrator posiada konta, oraz podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych 

celów. 



 

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa 

przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

b) sprostowania danych; 

c) usunięcia danych; 

d) ograniczenia przetwarzania danych; 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie 

obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

Konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie. 

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, 

o którym mowa w art. 22 

 

 


