
 

 

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych. 

 

 
1. Organizatorem wydarzenia Zawodów Sumo Robotów 2023 jest Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych im. 

M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim. 

2. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja w 

Tomaszowie Lubelskim, ul. Hallera 5, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 84 665 05 05, e-mail: szkola@zstz-

tl.edu.pl 

3.    Administrator przetwarza Twoje dane osobowe 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 

(zwanego dalej RODO). 

4.    Administrator  pobiera  i  przetwarza  następujące  dane  osobowe  Uczestnika  podane  za  pośrednictwem 

formularza rejestracyjnego na stronie zstz-tl.edu.pl: imię i nazwisko, adres e-mail oraz, numer telefonu. 

a) na podstawie zgody w celu rejestracji uczestników i organizacji konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - 

podanie  powyższych  danych  jest  dobrowolne,  jednak  jest  niezbędne  do  rejestracji  i  uczestnictwa. 

b)    na podstawie zgody w celach  marketingowych  i promocyjnych  związanych z ofertą Partnerów  oraz 

Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – wyrażenie zgody jest dobrowolne, można ją w każdej chwili 

wycofać. 

5. W  czasie  trwania  wydarzenia  przeprowadzone  zostaną  sesje  fotograficzne  i  video, Administrator i 

Partnerzy Organizatora będą przetwarzać wizerunek Uczestnika na podstawie jego zgody lub w przypadku osób 

niepełnoletnich na podstawie zgody wyrażonej przez ich opiekunów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Udzielenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa. 

6.    Każdy Uczestnik ma prawo żądania: 

a)    dostępu do danych i uzyskania informacji w zakresie ich przetwarzania; 

b)    sprostowania danych oraz żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

c)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

d)    cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma 

wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem; 

e)    wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – w Polsce do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7.    W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Organizatorem.

https://xchallenge.pl/


 

 
 
 

ZGODA 

 

………………………………………………………… 
Data i Miejscowość

Na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku oraz na przetwarzanie danych osobowych 
 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1231), zezwalam na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka*, 
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej, itd.) przez 
Organizatorów wydarzenia na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych o Konkursie, jego uczestnikach i 
laureatach związanych z organizowanymi zawodami w ramach Zawodów Sumo Robotów 2023.  
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

2. Mój wizerunek / wizerunek mojego dziecka*  może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony 
towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania  filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, 
modyfikowane, dodawane do innych materiałów wyłącznie na potrzeby informacyjno –promocyjne 
organizowanego Konkursu, jego uczestnikach i laureatach. 

3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie, w tym 
na stronach Organizatorów i ich subdomenach, a także innych stronach internetowych oraz zamieszczanie na 
portalach społecznościowych na których administrator posiada konto. 

 
Imię i nazwisko Uczestnika: ......................................................................................................... 

 

Wyrażam zgodę na   przetwarzane mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka* w celach informacyjno- 
promocyjnych na potrzeby Zawodów Sumo Robotów 2023. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się z 
obowiązkiem informacyjnym Administratora w zakresie przetwarzania  moich danych osobowych / danych 
osobowych mojego dziecka* (na odwrocie). 

 

 
 
 

..................................................................................................................................... 
(czytelny podpis składającego oświadczenie /rodzica/-ów/opiekuna/-ów  prawnego/-ych*)                     *niepotrzebne skreślić 

 
 
 

Wypełnia rodzic/opiekun prawny dziecka w przypadku niepełnoletniego uczestnika: 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ................................................................................... w Zawodach Sumo 

Robotów 2023. Niniejsza zgoda obejmuje również zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska 

dziecka, wizerunku, nazwy szkoły w związku z ewentualną wygraną w turnieju. 
 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną Organizatora. 
 

 
 
 

............................................................................................... 
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

 


