
 

 

 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU  

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na wykorzystanie przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

w Koninie moich danych osobowych (imię i nazwisko, szkoła) oraz mojego wizerunku utrwalonego 

podczas realizacji XIX Konkursu Recytatorskiego „Wielkopolska w poezji” w  dniu 23 kwietnia 2022 r. 

Dane osobowe i wizerunek mogą być opublikowane w czasopiśmie publicystyczno-edukacyjnym „Ko-

niński Kurier Oświatowy”, na stronie internetowej Centrum lub umieszczone w profilu Centrum na 

platformie społecznościowej „Facebook”, a także w materiałach promocyjnych Centrum. 

Zgoda jest dobrowolna i przysługuje mi prawo dostępu do kontekstu umieszczenia moich danych 

i wizerunku oraz cofnięcia zgody na ich publikację.  

Zapoznałem się / Zapoznałam się* z klauzulą informacyjną znajdującą się na odwrocie niniejszego 

oświadczenia. 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

………..…………………………………,  …………………………….……               ……………………………………………………………………………………………  
         miejscowość                             data                                                       czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

Oświadczenie składa się z dwóch stron. 



 

 

 

Klauzula informacyjna 

 

 

Informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych – zwanym dalej Administratorem – jest Centrum Do-

skonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin; Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

2) z inspektorem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować pod adresem e-mail: 

inspektor@osdidk.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacj zadań i nie będą udostępniane innym 

odbiorcom; 

4) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody; 

5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych zawarcie umowy 

jest niemożliwe; 

6) posiada Pani/Pan prawo do: 

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

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

▪ wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

▪ przenoszenia danych, 

▪ wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

▪ cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu; 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

 


