
Załącznik nr 4B
do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej 

OŚWIADCZENIE*

w zakresie ochrony danych osobowych
XIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie § 4 ust. 9 Regulaminu Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  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 określane jako
RODO

1. WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY** na przetwarzanie danych osobowych
niżej  wymienionego  uczestnika  Konkursu  przez  Służbę  Katechetyczną  Kościoła
Zielonoświątkowego w RP oraz Wyższą Szkołę Teologiczno – Społeczną w Warszawie
zgodnie  z art.  221 § 1 KP i  ustawą z  dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) w związku z organizacją i przeprowadzeniem
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

2. WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY** na umieszczanie w Internecie, prasie,
telewizji,  broszurach  informacyjnych  i  reklamowych  zdjęć  i  filmów  zawierających
wizerunek  niżej  wymienionego  uczestnika  Konkursu  zarejestrowany  podczas
przebiegu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. 

Jednocześnie  mając  na  uwadze  ponadczasowy  cel  promocji  Ogólnopolskiego
Konkursu  Wiedzy  Biblijnej  oraz  fakt,  iż  będzie  ona  prowadzona  w  Internecie
oświadczam,
że powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Zrzekam się także
jakiegokolwiek  wynagrodzenia  z  tytułu  zarejestrowania,  utrwalenia,
rozpowszechnienia  i  korzystania  w  formie  promocji,  o  której  mowa  powyżej,
wizerunku bądź wypowiedzi niżej wymienionego uczestnika Konkursu.

Imię i nazwisko uczestnika Konkursu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OBJAŚNIENIE:

1
* 

dotyczy uczestników, którzy nie złożyli takiego oświadczenia w poprzednich latach
** 

niepotrzebne skreślić



Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  RODO  oraz  regulaminem  Kościoła  Zielonoświątkowego
dotyczącego ochrony danych osobowych z dnia 18 kwietnia 2018 roku informuję że:

a) administratorem  danych  osobowych  jest  Dyrektor  Służby  Katechetycznej  Kościoła
Zielonoświątkowego dr Elżbieta Bednarz, kontakt: ebed63@o2.pl oraz rektor Wyższej
Szkoły  Teologiczno  –  Społecznej  w  Warszawie  Piotr  Nowak,  kontakt:
sekretariat@wst.edu.pl,

b) Przewodniczący  KODO  pełni  funkcję  inspektora  ochrony  danych  osobowych,
kontakt: dudzinskid@gmail.com, tel.: +48 601165958,

c) dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Regulaminem i z zasadami statutowymi,
wewnętrznymi uczelni oraz misją Służby Katechetycznej Kościoła,

d) dane  osobowe  będą  przechowywane  do  momentu  zakończenia  danego  procesu,
a później znajda się w archiwum,

e) zachowane  jest  prawo  do  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych,  prawo
do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

f) cofnięcie zgody może nastąpić na podstawie wypełnionego oświadczenia o cofnięciu
zgody i wysłanie pocztą tradycyjną lub droga elektroniczną,

g) dopuszcza się  możliwość złożenia skargi  do Przewodniczącego KODO w przypadku
uznania naruszenia przepisów Rozporządzenia i Regulaminu,

h) podanie danych osobowych jest konieczne i niezbędne do udziału w Ogólnopolskim
Konkursie Biblijnym.    

Miejscowość i data wypełnienia oświadczenia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Czytelny podpis wyrażającego zgodę: …………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) dziecka
lub pełnoletniego uczestnika Konkursu
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