
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie  
„ Ze Strażą Miejską Bezpiecznie"i przetwarzanie danych osobowych  

oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem 
i akceptacja jego zapisów. 

Będąc rodzicem/opiekunem* prawnym oświadczam, że wyrażam zgodę na udział dziecka, którego jestem 

opiekunem prawnym* w konkursie „ Ze Strażą Miejską Bezpiecznie" oraz przetwarzanie przez organizatora 

konkursu, którym jest Straż Miejską m. st. Warszawy, na zasadach określonych w ROZPORZĄDZENIU 

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 - (dalej RODO) danych osobowych dziecka w związku z udziałem w konkursie. 

Potwierdzam, że zapoznałam/łem się z informacją dotyczącą przetwarzania przez Straż Miejską 

m.st. Warszawy danych osobowych dziecka w związku z udziałem w konkursie zgodnie z art. 13RODO. 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu  - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Klasa - …………………………………………………………. 

Nazwa i adres szkoły - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

                                                                                     (miejscowość , data)                                                                                                                                                (czytelnie imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego) 

INFORMACJA: 

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy z siedzibą 

w Warszawie (01-170) przy ul. Młynarskiej 43/45. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@strazmiejska.waw.pl .  

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: udział w konkursie, zgoda osoby, której dane dotyczą na ich 

przetwarzanie (art. 6 ust 1 pkt a RODO), 

4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich. Mogą być udostępnione 

upoważnionym organom na podstawie przepisów prawa 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku kalendarzowego od dnia zakończenia konkursu, po tym 

terminie zostaną komisyjnie zniszczone. 

6. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo: 

mailto:iod@strazmiejska.waw.pl


 do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych; 

 jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć wszystkie bądź poszczególne prawa.  

7. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

*niepotrzebne skreślić   

    
 
                Imię i nazwisko rodzica /opiekuna dziecka Miejscowość i data 

 

 

Adres zamieszkania -  

ZGODA NA FOTOGRAFOWANIE I PUBLIKACJĘ ZDJĘĆ DZIECKA 

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku 
mojego dziecka …………………………………………………………………………………………………………………………………..dla celów promowania działań 
podejmowanych 
przez Straż Miejska m.st. Warszawy. 

 

Ponadto oświadczam, że nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka, 
którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym* obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, 
zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku, 
dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej  
w globalnej sieci www (Internet) oraz w formie drukowanej, dla potrzeb opublikowania w celach 
promowania działań Straży Miejskiej m. st. Warszawy 

Oświadczam, że wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z treścią niniejszego dokumentu nie narusza 
dóbr osobistych oraz innych praw osób trzecich. 

Oświadczam, że zdjęcia zostały wykonane po uprzednim poinformowaniu i za moją zgodą. 

 

 

                                                                                                             Podpis opiekunów prawnych 


