
 
       ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)  

na udział ucznia w Internetowym Pucharze Województwa Pomorskiego 
Szkół Podstawowych w Szachach 

Klauzula zgody 
 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka. 
 
………….…………………………………………………………..………………………………………………………  

                Imię i nazwisko /klasa 
 

…………………………………………………..………………………………………………………………………… 
       adres mailowy/nick na Chess.com  

 
………………………………………………………………………………………………...…………………………… 
 

           Nazwa szkoły 
 

w celu realizacji zadania czyli organizacji Internetowego Pucharu Województwa Pomorskiego Szkół 
Podstawowych w Szachach.  Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia udział dziecka  
w zawodach. 
 

• Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w powyższych zawodach  
 
               …......................................................................................... 

Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 
 

• Wyrażam zgodę: na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych mojego 
dziecka  oraz ich wprowadzanie do systemów informatycznych  do celów 
niezbędnych do realizacji zadania. 

                                         
….......................................................................................... 
Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 

 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 

                ….......................................................................................... 
Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 

 

Klauzula Informacyjna 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:  
1) administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy, 
Al. Zwycięstwa 51, Gdańsk  
2) Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Pomorskiego 
Wojewódzkiego Związku Szachowego na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
4) odbiorcami Pani/Pana dziecka danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie regulaminów oraz przepisów prawa,  
5) Pani/Pana dziecka dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 
z instrukcją kancelaryjną,  
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści danych dziecka oraz możliwości ich 
poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych dziecka, a także - w 
przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych dziecka,  
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału ucznia w zawodach.  

 
Przyjmuję do wiadomości: 

 

 

….......................................................................................... 
Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka

 


