
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU 

 

ul. Foksal 11  
00-372 Warszawa 
NIP 5252357081 
 

+48 22 826 42 21 
centrum@centrumjp2.pl 
www.centrumjp2.pl 

z 

………………………………………………………… 
Imię i nazwisko dziecka  
 

………………………… 
Klasa  
 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Nazwa i adres szkoły  
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego 
syna*…….…………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka) w konkursie tematycznym „Jan 
Paweł II i jego orędzie do młodych”, organizowanym przez Centrum Myśli Jana Pawła II na zlecenie 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Znam i akceptuję zapisy Regulaminu Konkursu. 
Oświadczam, że wyrażam także zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez 
Organizatora – Centrum Myśli Jana Pawła II, z siedzibą w Warszawie (00-372) przy ul. Foksal 11 oraz 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty, al. Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa w zakresie związanym 
z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym publikacją danych osobowych uczestnika 
Konkursu na stronie internetowej Konkursu.  
Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych 
i brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa 
w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), informujemy, że administratorem danych 
osobowych jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru instytucji kultury 
pod numerem RIK 1/2006; NIP 5252357081, REGON 140469560 (dalej: „Centrum”). Dane kontaktowe 
inspektora ochrony danych u administratora to: ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa, telefon: +48 22 826 42 21, e-
mail: iod@centrumjp2.pl. Dane będą przetwarzane w celu określonym w treści zgody, tj. w związku z 
organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
Administrator przekazuje dane Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty Administrator na podstawie Państwa 
zgody, organom publicznym i innym podmiotom na podstawie przepisów prawa, gdy zajdzie taka potrzeba. 
Przechowujemy dane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej niż jest to konieczne 
do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub obrona roszczeń 
administratora będą wymagały dłuższego ich przechowywania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści 
danych, ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były 
zebrane lub w inny sposób przetwarzane, gdy zgoda została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej 
przetwarzania danych lub gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, prawo do ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  

 
………………………………………………        …..……………..…………………………………… 
       (miejscowość, data)               (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 


