
 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu informatycznego „Zaprojektuj stronę www” dla uczniów szkół 
podstawowych z Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego. 

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w Konkursie informatycznym „Zaprojektuj stronę 
www”  . 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organ izacji i przeprowadzenia 

konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. 

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w 

Rzeszowie przy ul. Nad Przyrwą 13, 35-234 Rzeszów, NIP: 517 017 81 88, REGON: 180140253, wpisaną 

do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000258459 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego 250 000 zł reprezentowaną 

przez Arkadiusza Michno – Prezesa zarządu. 

Zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że podanie danych Jest dobrowolne, jednak 

konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane. 

 

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

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) Miejscowo ść i data 

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu i klauzulą informacyjną na potrzeby 
konkursu informatycznego „Zaprojektuj stronę www” dla uczniów szkół podstawowych. 

Oświadczam, iż zapoznałam( -em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie 
konkursu i klauzuli informacyjnej na potrzeby konkursu informatycznego „ Zaprojektuj stronę www” 
dla uczniów szkół podstawowych. 

 

…………………………………………… …………………………………………… 

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) Miejscowość i data 



Oświadczenie na wykorzystanie wizerunku 

1 .  Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, 

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i 

dokumentacji filmowej) przez Ideo Sp. z o.o. na potrzeby konkursu informatycznego „Zaprojektuj 

stronę www” dla uczniów szkół podstawowych. 

2 .  Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

3 .  Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, mo że być 

uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z moim udziałem mogą 

być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby 

konkursu oraz w celach Informacyjnych. 

4 .  Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w 

Internecie, w tym na stronach organizatora oraz partnera konkursu oraz portalach 

społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp., jak również zamieszczenie w materiałach 

promocyjnych i informacyjnych. 

5 .  Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub w publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w 

inny sposób moich dóbr osobistych. 

 

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

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) Miejs cowość i data 

 

(Wydrukowany oraz uzupełniony załącznik proszę o wysłanie skanem na adres 
energetyk3@gmail.com) 


