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Załącznik nr 1 

Wzór  

Oświadczenia nauczyciela –  autora scenariusza  

1. Wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych  

osobowych  objętych oświadczeniem przez Regionalny Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w 

Opolu, Głogowska 27, 45-315 Opole w celu  organizacji i przeprowadzenia  przez Organizatora 

konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); wewnętrznych celów administracyjnych Organizatora 

konkursu w tym statystyki i raportowania wewnętrznego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO)  

2. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że:  

Administratorem danych osobowych objętych oświadczeniem jest Regionalny Zespołu 

Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Głogowska 27, 45-315 Opole tel.:  

 77 457 98 95, 77 457 98 97,  adres e-mail: .kontakt@rzpwe.opolskie.pl 

Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą konkursu obsługę 

informatyczną administratora danych. 

Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.  

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Regulaminem konkursu lub do ewentualnego 

odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących 

administratorowi danych i w stosunku do niego. 

Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, 

jeżeli przysługuje, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

3. 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 Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji z 

siedzibą w Opolu, przy ul. Głogowskiej 27, na potrzeby. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie 

jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

4. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek 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 powstających 

na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. 

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

Internecie (w tym na stronach Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji z siedzibą w 

Opolu oraz portalach i platformach społecznościowych RZPWE) oraz zamieszczenie w 

materiałach promocyjnych i informacyjnych.  

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

inny sposób moich dóbr osobistych. 

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

(imię i nazwisko, data i podpis nauczyciela - autora scenariusza) 
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