
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku 
 

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział  

w VII MIĘDZYSZKOLNYCH ZAWODACH MATEMATYCZNYCH 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

„MAŁY SUPERMATEMATYK” 

  

  Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (Ogólne Rozporządzenie 

o Ochronie Danych Osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

 

 

.......................................................................................................................................................  

 

Ucznia Szkoły ........................................................................................, do celów związanych 

z Jego udziałem w VII MIĘDZYSZKOLNYCH ZAWODACH MATEMATYCZNYCH 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „SUPERMATEMATYK” 

  organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku w roku szkolnym 

2021/2022.  

 

Zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku i prezentacji informacji dotyczących w/w konkursu. 

 

  

  

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

..  
data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

  

  

  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem organizacji konkursu, który znajduje się na 

stronie organizatora sp2.sanok.pl  i akceptuję jego postanowienia.  

  
  

  

…............................................................................................................................ ..  
data i podpis rodzica (opiekuna prawnego)   



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku 
 

Oświadczenie nauczyciela - opiekuna uczniów biorących udział  

w VII MIĘDZYSZKOLNYCH ZAWODACH MATEMATYCZNYCH 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

„MAŁY SUPERMATEMATYK” 

 

 

  

  Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (Ogólne Rozporządzenie 

o Ochronie Danych Osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

 

.......................................................................................................................................................  

 

do celów związanych z  organizacją i udziałem w VII MIĘDZYSZKOLNYCH 

ZAWODACH  MATEMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

„MAŁY SUPERMATEMATYK” 

  przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku w roku szkolnym 2021/2022.  

Zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku i prezentacji informacji dotyczących w/w konkursu. 

 

  

  

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

..  
data i podpis nauczyciela 

  

  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem organizacji konkursu, który znajduje się na 

stronie organizatora sp2.sanok.pl  i akceptuję jego postanowienia.  

  
  
  

…............................................................................................................................ ..  
data i podpis nauczyciela   

 

 

 

 

 


