
WZÓR DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

*Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 

         

XVIII edycja Olimpiady Przedsiębiorczości 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA  

Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem XVIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości i zobowiązuję do przestrzegania 
jego zapisów. 
 
___________________________________    ______________________________________ 
 miejscowość, data                     czytelny podpis uczestnika 
 

ZGODA OPIEKUNA USTAWOWEGO UCZESTNIKA 
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z zamiarem udziału ucznia w zawodach XVIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, niniejszym oświadczam,  
że zgodnie z Artykułem 6 ust. 1 pkt a) RODO* wyrażam zgodę na przetwarzanie jego niżej wymienionych danych osobowych, 
w tym ich publikację w Internecie w zakresie imienia i nazwiska, przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków 
Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie, a także na udział ucznia w badaniach ewaluacyjnych dotyczących zawodów, 
prowadzonych przez organizatora projektu, jak również agencję badawczą realizującą badanie na zlecenie Narodowego 
Banku Polskiego.  
 

Imię i nazwisko ucznia  
 

Szkoła  
 

Klasa  
 

Adres poczty elektronicznej  
 

 

Numer telefonu   
 

Data i miejsce urodzenia  
 

 
Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku ucznia (zdjęcia i filmy dokumentujące przebieg zawodów) w celach 
informacyjno-promocyjnych związanych z organizacją Olimpiady przez Fundację oraz innych organizatorów i partnerów 
Olimpiady. 

Ponadto wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją Olimpiady Przedsiębiorczości na podany wyżej 
adres e-mail. 

Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia jest dobrowolna i świadom jestem, iż odmowa jej udzielenia 
równoznaczna jest z brakiem możliwości udziału ucznia w zawodach Olimpiady.  
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych  
i przysługujących mi praw w tym zakresie: 
- Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie  
(al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa); 

- Okres przetwarzania danych przez Administratora jest nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane, zaś po 
upływie okresu przetwarzania dane są anonimizowane lub nieodwracalnie usuwane, z zastrzeżeniem wymaganego prawem okresu 
archiwizowania tego typu danych; 

- Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: - Prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane 
dotyczą; - Prawo uzyskania kopii danych; - Prawo do sprostowania; - Prawo do usunięcia danych; - Prawo do ograniczenia przetwarzania; - 
Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach upowszechniania materiałów informacyjnych nt. działalności edukacyjnej 
Administratora; - Prawo wycofania zgody; - Prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

-  Wniosek dotyczący realizacji ww. praw, można wysłać drogą e-mailową na adres: biuro@olimpiada.edu.pl; 

- Powyższe dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska mogą udostępniane być Partnerom Olimpiady wymienionym  
na portalu Olimpiady (http://www.olimpiada.edu.pl/strona/58/p/Informacje_ogolne); 

- Powyższe dane osobowe zostały udostępnione przez szkołę dokonującą zgłoszenia uczniów do Olimpiady Przedsiębiorczości w ramach 
procesu rejestracji zawodników do XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. 

 

___________________________________                   ______________________________________________ 
 miejscowość, data     czytelny podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika 

mailto:biuro@olimpiada.edu.pl
http://www.olimpiada.edu.pl/strona/58/p/Informacje_ogolne

