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Załącznik 2a 

………………………………., dnia …………………… 2022 roku 

                                                                                 

 

OŚWIADCZENIA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO  

W SPRAWIE UDZIAŁU NIEPEŁNOLETNIEGO UCZNIA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE 

DLA SU I SKO NA PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZA AKCJI PROMOCYJNEJ „PRZYSTĄP 

DO SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ i/lub SKO’’ 

(dalej „Konkurs”) 

 

I. Dane Uczestnika Konkursu (niepełnoletniego dziecka) 

Imię i nazwisko ucznia   

Wiek Uczestnika  

Imię i nazwisko rodzica/-ów 

(opiekuna prawnego) 

 

Nazwa i adres placówki szkolnej  

 

II. Oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego): 

 

W związku z zamiarem udziału pozostającego pod moją opieką dziecka  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko dziecka 

ucznia szkoły …………………………………………………………………………………………………………………………. 

       nazwa i lokalizacja szkoły 

w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE DLA SU I SKO, NA PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZA 

AKCJI PROMOCYJNEJ „PRZYSTĄP DO SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ i/lub SKO’’ (dalej 

„Konkurs”) organizowanym jest przez: Fundację Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej 

z udziałem Krakowskiego Banku Spółdzielczego i Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej (dalej „Organizatorzy”) 

niniejszym: 
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1) Oświadczamy, że zapoznałam/-em się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym na 

stronie www.frsu.pl (dalej „Regulamin Konkursu”); 

2) Niniejszym*: 

 

 wyrażam zgodę                                                                            nie wyrażam zgody  

 

na udział pozostającego pod moją opieką dziecka w Konkursie na warunkach w nim 

określonych; 

 

………………………………………………………….. 

Podpis rodzica (opiekuna) Uczestnika 

 

 wyrażam zgodę                                                                            nie wyrażam zgody  

 

na ustanowienie na rzecz Organizatorów nieodpłatnej licencji oraz przeniesienie na rzecz 

Organizatorów nieodpłatnie majątkowych praw autorskich (w tym praw zależnych) do pracy 

konkursowej, której współautorem jest pozostające pod moją opieką dziecko, na warunkach  

i na polach eksploatacji wymienionych Regulaminie Konkursu w paragrafie pt. PRAWA 

AUTORSKIE ; 

 

………………………………………………………….. 

Podpis rodzica (opiekuna Uczestnika 

 

 

 wyrażam zgodę                                                                            nie wyrażam zgody  

 

 

na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu danych osobowych dziecka pozostającego 

pod moją opieką w zakresie i w sposób wskazany w Regulaminie Konkursu w paragrafie pt. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, w tym na przetwarzanie danych osobowych 

dziecka pozostającego pod moją opieką  przez Organizatorów w celu przeprowadzenia 

Konkursu NA PRZYGOGOTOWANIE SCENARIUSZA AKCJI PROMOCYJNEJ „PRZYSTĄP DO 

http://www.……………………………………


*proszę właściwą odpowiedź zaznaczyć „x” 

SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ i/lub SKO’’ (zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO.), w tym  

szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu  na stronach internetowych 

Organizatorów we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie  

i jego wynikach oraz przekazania Laureatom  nagród. Poinformowano mnie, że niniejsza zgoda 

może być cofnięta w dowolnym momencie, poprzez złożenie Organizatorom pisemnego 

oświadczenia o wycofaniu zgody, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność  

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

 

 

………………………………………………………….. 

Podpis rodzica (opiekuna Uczestnika 

 

 

 wyrażam zgodę                                                                            nie wyrażam zgody  

 

na publikację wizerunku pozostającego pod moją opieką dziecka w telewizji, Internecie, prasie 

oraz innych mediach, o których zdecydują Organizatorzy w związku z udziałem dziecka  

w Konkursie. 

 

………………………………………………………….. 

Podpis rodzica (opiekuna Uczestnika 

 

 

 wyrażam zgodę                                                                            nie wyrażam zgody  

 

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów – zawartych w nin. 

oświadczeniu - w celu przeprowadzenia Konkursu NA PRZYGOGOTOWANIE SCENARIUSZA 

AKCJI PROMOCYJNEJ „PRZYSTĄP DO SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ i/lub SKO (zgodnie  

z art. 6 ust 1 lit a RODO). Poinformowano mnie, że niniejsza zgoda może być cofnięta  

w dowolnym momencie, poprzez złożenie Organizatorom pisemnego oświadczenia  
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o wycofaniu zgody, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem 

 

………………………………………………………….. 

Podpis rodzica (opiekuna Uczestnika 

 


