
Zgoda na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych dziecka 

 

  

 

………………………………………………………………….…..… (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność 

biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce” i akceptuję jego warunki. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, którego jestem prawnym opiekunem  

………………………………………..   (imię i nazwisko dziecka),  ………..…….. (wiek dziecka), będącego 

uczniem szkoły:  

 

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

(nazwa i adres szkoły) 

w zakresie: imię i nazwisko, wiek, szkoła oraz wizerunek przez Białowieski Park Narodowy z siedzibą w 

Białowieży (17-230) przy Parku Pałacowym 11. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe i wizerunek mojego dziecka będą 

wykorzystywane w celu wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców oraz wręczania nagród jak również publikacji na 

stronie www Białowieskiego Parku Narodowego. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższą klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych mojego 

dziecka przez organizatora konkursu. 

 

 

 

 ............................  dnia ...............                                                          …………………….…….…….………………… 

(miejscowość)                                                                                             czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r 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, 

dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informuję, iż: 

1) administratorem  danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Białowieski  Park Narodowy , 

reprezentowany przez Dyrektora Parku, z siedzibą w Białowieży (17-230), Park Pałacowy 11,kontakt tel. 

(+48) 85 682 97 00 lub e-mail: bpn@bpn.com.pl. 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana dziecka danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z tym przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować 

poprzez adres e-mail: iod@bpn.com.pl. 

3)  dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu udziału w Konkursie Wiedzy Ekologicznej 

(w tym: zakresie ewidencji obecności, wystawienia dyplomu, podziękowaniach, publikacji na stronie www)  

na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych.  



4)  dane osobowe Pani/Pana dziecka zostaną opublikowane na stronie internetowej Białowieskiego Parku 

Narodowego (www.bpn.com.pl) i mogą być też przetwarzane przez współorganizatorów konkursu, 

 t. j. Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Park Krajobrazowy 

Puszczy Knyszyńskiej, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Suwalski Park Krajobrazowy (regionalne 

ośrodki koordynujące), Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Białymstoku. 

5) dane osobowe Pani/Pana dziecka przechowywane będą przez okres funkcjonowania strony www 

Białowieskiego Parku Narodowego do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na dalsze ich 

przetwarzanie. 

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy 

uzasadnione jest, że dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są przez administratora niezgodnie z 

celem, do którego zostały zebrane. 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 

administratora może skutkować wykluczeniem z finału konkursu. 

9) dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą 

profilowane. 

10) Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych Pani/Pana dziecka do państw trzecich 

lub organizacji międzynarodowych. 


