
  

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu ogólnopolskiego konkursu pn. „uDOSTĘPniacze 2.0”  

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (EU) 2016/6792 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych  osobowych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, 

mającego siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa w celu udziału w ogólnopolskim 

konkursie pn. „uDOSTĘPniacze 2.0”. Ponadto oświadczam, ze zostałem/am 

poinformowany/a, iż w dowolnym momencie przysługuje mi prawo do wycofania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

/miejscowość i data/……………………...…… /czytelny podpis dyrektora placówki/……………………… 

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (EU) 2016/6792 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych  osobowych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, 

mającego siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa w celu udziału w ogólnopolskim 

konkursie pn. „uDOSTĘPniacze 2.0”. Ponadto oświadczam, ze zostałem/am 

poinformowany/a, iż w dowolnym momencie przysługuje mi prawo do wycofania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

/miejscowość i data/……………………...…… /czytelny podpis nauczyciela/……………………… 

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (EU) 2016/6792 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych  osobowych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, 

mającego siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa w celu udziału w ogólnopolskim 

konkursie pn. „uDOSTĘPniacze 2.0”. Ponadto oświadczam, ze zostałem/am 

poinformowany/a, iż w dowolnym momencie przysługuje mi prawo do wycofania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

/miejscowość i data/……………………...…… /czytelny podpis opiekuna zespołu/……………………… 


