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Załącznik nr 1 do Regulaminu powiatowego międzyszkolnego turnieju e-sportowego „Mistrz Gier 

Komputerowych” organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. F. Chopina w Sochaczewie (edycja II) 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych i wykorzystywaniu wizerunku 

dla uczniów pełnoletnich 

Oświadczam, że ja niżej podpisany/a: …………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

uczęszczający do/uczący w szkole ⃰ ……………………………………………………………...……. 
 (nazwa i adres szkoły) 

wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, które są niezbędne do 

realizacji Powiatowego e-turnieju sportowego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Wyrażam również zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Organizatorów dla działań 

informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją Powiatowego e-turnieju sportowego. Posiadam wiedzę, że podanie 

danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. 

 

…………………………………………. 
(podpis) 

………………………………………….  …………………………………………….. 
(numer telefon)      (miejscowość i data) 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Powiatowego międzyszkolnego turnieju e-sportowego ,,Mistrz Gier 

Komputerowych” organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. F. Chopina w Sochaczewie (edycja II) 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych i wykorzystywaniu wizerunku 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w powiatowym turnieju e-sportowym mojego dziecka* 

…………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko uczennicy/ucznia) 

uczęszczającego⃰ do ………………………………………………………………….............................. 
 (nazwa i adres szkoły). 

oraz wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie jego ⃰ danych osobowych, które są niezbędne do 

realizacji Powiatowego turnieju e-sportowego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Wyrażam również zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatorów dla działań 

informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją Powiatowego e-turnieju sportowego. Posiadam wiedzę, że 

podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. 

 

………………………………………….  …………………………………………….. 
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka)     (podpis ucznia) 

………………………………………….  …………………………………………….. 
(numer telefon)      (miejscowość i data) 

 

       …………………………………………….. 

         (pieczęć szkoły) 


