
OŚWIADCZENIA 

Konkurs Plastyczny na znaczek  

XX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę  

pod hasłem: „Totus Tuus” 

 

Oświadczenie nr 1 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie Plastycznym na znaczek 

XX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę pod hasłem: 

„Totus Tuus”, który organizowany jest przez Zespół Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II.  

Oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych 

bezpośrednio z Konkursem. 

 

 

..…………………………….......……………………………… 

data i podpis rodzica/lub pełnoletniego uczestnika 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Kto wykorzystuje dane: Zespół Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II (organizator Konkursu), Gmina Trzebownisko, Diecezja Rzeszowska, 
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.  

2. Kontakt: Zespół Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II – 36-002 Jasionka 301; Diecezja Rzeszowska – 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 4, 
REGON: 040009197; Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie – 36-610 Kraków, ul. Totus Tuus 34, REGON: 120197018; 
Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II – 36-002 Jasionka 301, REGON: 691569153. 

3. Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: Zespół Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II oraz Gmina Trzebownisko – 
daneosobowe@trzebownisko.pl; Diecezja Rzeszowska, Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie oraz Stowarzyszenie 
Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II nie powołały własnych inspektorów ochrony danych – kontakt w sprawach 
związanych z ochroną danych osobowych bezpośrednio na adres siedziby. 

4. Cel wykorzystania: organizacja Konkursu Plastycznego na znaczek XX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół Im. Jana Pawła II na Jasną 
Górę pod hasłem „Totus Tuus” na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu, przesłanie nagród i dyplomów dla laureatów i 
uczestników konkursu. 

5. Kto może otrzymać dane: dane osobowe będą wykorzystywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz wysłania 
nagród i dyplomów. Po tym okresie zostaną usunięte. Dane osobowe laureatów mogą zostać udostępnione na zasadach, o których mowa 
w oświadczeniu numer 3, pod warunkiem wyrażenia osobnej zgody. 

6. Okres wykorzystania danych: dane osobowe będą wykorzystywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub 
do momentu wcześniejszego usunięcia tych danych.  

7. Podstawa prawna: dobrowolna zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z Regulaminem Konkursu.  
8. Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, przenoszenia danych, cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
9. Uwaga: wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w okresie 

obowiązywania zgody (wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie działa wstecz). 
10. Czy muszę podać dane: nie ma takiego obowiązku – uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  
11. Konsekwencje odmowy: odmowa podania treści danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie. 
12. Zautomatyzowane przetwarzanie, profilowanie: nie dotyczy. 

 
 

mailto:daneosobowe@trzebownisko.pl


Oświadczenie nr 2 

Ja niżej podpisana/y, oświadczam, że praca niniejsza jest wynikiem mojej działalności twórczej  

i powstała bez niedozwolonego udziału osób trzecich. Oświadczam, że przygotowana przeze mnie 

praca nie narusza praw autorskich osób trzecich.  

………...……………………………              ……………......………………………………………. 

data i podpis uczestnika                data i podpis rodzica/lub pełnoletniego uczestnika 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Kto wykorzystuje dane: Zespół Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II (organizator Konkursu), Gmina Trzebownisko, Diecezja Rzeszowska, 
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.  

2. Kontakt: Zespół Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II – 36-002 Jasionka 301; Diecezja Rzeszowska – 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 4, 
REGON: 040009197; Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie – 36-610 Kraków, ul. Totus Tuus 34, REGON: 120197018; 
Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II – 36-002 Jasionka 301, REGON: 691569153. 

3. Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: Zespół Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II oraz Gmina Trzebownisko – 
daneosobowe@trzebownisko.pl; Diecezja Rzeszowska, Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie oraz Stowarzyszenie 
Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II nie powołały własnych inspektorów ochrony danych – kontakt w sprawach 
związanych z ochroną danych osobowych bezpośrednio na adres siedziby. 

4. Cel wykorzystania: organizacja Konkursu Plastycznego na znaczek XX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół Im. Jana Pawła II na Jasną 
Górę pod hasłem „Totus Tuus” na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.  

5. Kto może otrzymać dane: dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe laureatów 
mogą zostać udostępnione na zasadach, o których mowa w oświadczeniu numer 3, pod warunkiem wyrażenia osobnej zgody. 

6. Okres wykorzystania danych: dane osobowe będą wykorzystywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub 
do momentu wcześniejszego usunięcia tych danych.  

7. Podstawa prawna: dobrowolna zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z Regulaminem Konkursu.  
8. Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, przenoszenia danych, cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
9. Uwaga: wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w okresie 

obowiązywania zgody (wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie działa wstecz). 
10. Czy muszę podać dane: nie ma takiego obowiązku – uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  
11. Konsekwencje odmowy: odmowa podania treści danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie. 
12. Zautomatyzowane przetwarzanie, profilowanie: nie dotyczy. 

mailto:daneosobowe@trzebownisko.pl


Oświadczenie nr 3 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu. Niniejszym wyrażam zgodę 

na wykorzystanie utworu na następujących zasadach: 

1. utwór (projekt znaczka pocztowego) zostanie rozpowszechniony na następujących stronach 

internetowych www.rodzina.org.pl, www.diecezja.rzeszow.pl, www.ko.rzeszow.pl, 

trzebownisko.pl, zsjasionka.szkola.pl oraz www.jp2stowarzyszenie.pl; 

2. utwór może być przedmiotem wystawy organizowanej przez Zespół Szkół w Jasionce im. 

Jana Pawła II, Gminę Trzebownisko oraz Diecezję Rzeszowską; 

3. utwór może zostać wykorzystany w gazetkach, biuletynach oraz publikacjach 

pamiątkowych wydawanych przez Zespół Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II, Gminę 

Trzebownisko oraz Diecezję Rzeszowską; 

4. rozpowszechnienie utworu nastąpi z zachowaniem prawa każdego autora do oznaczenia 

jego autorstwa – autor każdego utworu zostanie oznaczony w następujący sposób: imię, 

nazwisko oraz nazwa szkoły, do której uczęszcza autor utworu; 

5. Wykorzystanie utworu na powyższych zasadach nastąpi nieodpłatnie. 

..…………………………….......……………………………… 

data i podpis rodzica/lub pełnoletniego uczestnika 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Kto wykorzystuje dane: Zespół Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II (organizator Konkursu), Gmina Trzebownisko, Diecezja Rzeszowska, 
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.  

2. Kontakt: Zespół Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II – 36-002 Jasionka 301; Diecezja Rzeszowska – 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 4, 
REGON: 040009197; Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie – 36-610 Kraków, ul. Totus Tuus 34, REGON: 120197018; 
Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II – 36-002 Jasionka 301, REGON: 691569153. 

3. Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: Zespół Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II oraz Gmina Trzebownisko – 
daneosobowe@trzebownisko.pl; Diecezja Rzeszowska, Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie oraz Stowarzyszenie 
Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II nie powołały własnych inspektorów ochrony danych – kontakt w sprawach 
związanych z ochroną danych osobowych bezpośrednio na adres siedziby. 

4. Cel wykorzystania: rozpowszechnienie informacji o laureatach Konkursu na zasadach opisanych w Regulaminie Konkursu, publikacja 
przesłanych prac (utworów) na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.  

5. Kto może otrzymać dane: dane osobowe laureatów w zakresie ich imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły wraz z ich pracą konkursową 
zostaną opublikowane na stronach internetowych Zespołu Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II, Gminy Trzebownisko, Diecezji 
Rzeszowskiej, Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana 
Pawła II – w związku z czym z treścią tych informacji może zapoznać się potencjalnie nieograniczona liczba osób. Adresy stron 
internetowych dostępne w Regulaminie Konkursu. 

6. Okres wykorzystania danych: dane osobowe będą wykorzystywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub 
do momentu wcześniejszego usunięcia tych danych.  

7. Podstawa prawna: dobrowolna zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z Regulaminem Konkursu.  
8. Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, przenoszenia danych, cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
9. Uwaga: wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w okresie 

obowiązywania zgody (wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie działa wstecz). 
10. Czy muszę podać dane: nie ma takiego obowiązku – uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  
11. Konsekwencje odmowy: odmowa podania treści danych osobowych uniemożliwi promocję osiągnięć dziecka poprzez 

rozpowszechnienie utworu wraz z informacją o jego autorze. 
12. Zautomatyzowane przetwarzanie, profilowanie: nie dotyczy. 
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