
ZGODA 
na przetwarzanie danych osobowych dziecka (do 16 roku życia) 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 
……………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 
ucznia/ uczennicy ……………………………………………………………………………… 
             (nazwa szkoły) 

przez administratora danych: 
Fundację „Traditio Europae” 
NIP: 9562210204, REGON: 340375751, KRS: 0000291792 
ul. Bartkiewiczówny 89D/ 4, 87-100 Toruń 

do celów związanych z udziałem w XV edycji konkursu „Liga Starożytnicza” w roku szkolnym 2021/ 2022. 
Organizatorami Ligi Starożytniczej są:  Fundacja Traditio Europae, Katedra Filologii Klasycznej UMK oraz 
Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Edycja będzie miała formę zdalną. 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu tematycznego „Liga Starożytnicza”  i akceptuję 
jego postanowienia. 
Oświadczam, iż udostępnione Administratorowi dane są zgodne z prawdą, a także, że zostałem/(am) 
poinformowany(a) na temat warunków przetwarzania moich danych osobowych. 

Wyrażam również zgodę na przekazanie wyników konkursu szkole, do której uczęszcza Dziecko oraz nauczycielowi 
wskazanemu przez Dziecko w zgłoszeniu. 

…………, ………….    ……………………………………..  
(miejsce, data)     (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego) 

Informacja sporządzona zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L. 119). 

Administrator danych osobowych uprzejmie informuje, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych danych osobowych jest: 
 Fundacja „Traditio Europae” 
 NIP: 9562210204, REGON: 340375751, KRS: 0000291792 
 ul. Bartkiewiczówny 89D/ 4, 87-100 Toruń 

2) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu „Liga Starożytnicza”, w czasie trwania 
bieżącej i przygotowania kolejnej edycji konkursu, jak również w celu realizacji zadań statutowych 
Fundacji; 

3) Posiada Pani/Pan prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia  przetwarzania, prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

4) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne;  
6) Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców; 
7) Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu. 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją: 

…………, ………….    ……………………………………..  
(miejsce, data)          (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)


