
Załącznik do Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Francuskiego 

 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ  

W OLIMPIADZIE PRZEDMIOTOWEJ Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO i PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH oraz POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM OJF  

i PROGRAMEM OJF i AKCEPTACJA ICH ZAPISÓW 

 

Ja, rodzic/opiekun prawny ucznia ………………………………………………..………..……………..,   

                                                             Imię, nazwisko uczestnika Olimpiady 

ur. ………………….……………… w …………………………………………, ucznia klasy ….….…, 

szkoły …………………………………......………………. w …………….………..….…....……. , 

niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na mój udział/ udział mojego dziecka* w 

Olimpiadzie Przedmiotowej z języka francuskiego oraz przetwarzanie danych osobowych i ich 

prezentowanie publiczne, w tym umieszczenie na stronie internetowej Olimpiady Języka 

Francuskiego (www.ojf.org.pl) wraz z podaniem imienia, nazwiska i nazwy szkoły, do której 

uczęszcza uczestnik/uczestniczka Olimpiady zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 24 maja 2018 r., poz. 1000). 

Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka* 

utrwalonego w postaci zdjęć i/lub materiałów filmowych poprzez jego publikację na stronach internetowych 

przez Komitet Główny Olimpiady i organizatora Olimpiady PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli 

Języka Francuskiego oraz na potrzeby dokumentacji i celów promocyjnych Olimpiady. 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. Olimpiady, 

2) dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w celach związanych z Olimpiadą, w 

szczególności na listach uczestników Olimpiady zakwalifikowanych do etapu centralnego (zawody 

III stopnia) oraz na liście laureatów i finalistów, 

3) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

4) potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem i Programem ogólnopolskiej Olimpiady przedmiotowej 

z języka francuskiego organizowanej przez PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka 

Francuskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas 

dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu, jak również szkół 

podstawowych, w roku szkolnym 2018/2019 wraz z załącznikami, regulaminem szczegółowym (w 

szczególności z terminami odbywania się kolejnych etapów Olimpiady) oraz akceptuję ich zapisy.  

  

 

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

                       (data)                                          podpis składającego oświadczenie ** 
 
* niepotrzebne skreślić 

** oświadczenie podpisuje czytelnie uczestnik, jeżeli jest pełnoletni lub rodzic (opiekun prawny) nieletniego uczestnika  

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/
http://www.ojf.org.pl/

