
Oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ( imię i nazwisko) _____________________________________  

ucznia( nazwa szkoły)_____________________________________________________________________ 

w VIII Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek Niemieckojęzycznych organizowanym 11.12.2019 r. 

(środa) przez Zespół Szkół w Gromniku w godz. od 10:00 do 14:00 oraz na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka do celów konkursu  i publikację jego wizerunku w Internecie w związku z jego 

udziałem w tymże konkursie, zgodnie z art. 23, 24 i 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z dnia 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

 

____________________________                                                            ____________________________ 

               miejscowość i data                                                                     podpis rodzica ( prawnego opiekuna) 
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