
                                    

KARTA ZGŁOSZENIA 

Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej 
(proszę wypełniać drukowanymi literami – wszystkie pola są obowiązkowe) 

 

1. Imię i nazwisko wykonawcy:   

 

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

 

2.  Klasa:   .......................................................................................... 

 

3.  Nazwa i adres szkoły: 

 

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

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

 

4. Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna:   

 

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

 
5. Forma recytacji: (proszę podkreślić właściwą) recytatorska, wokalna 

 

6. Czas trwania prezentacji:  ……………………. 

 

REPERTUAR 

Tytuł utworu, autor tekstu  

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

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Powiatowego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej  
 

 

 

 

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

 podpis uczestnika                                                                                                                                                                podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 



………………………………………… 

       (pieczęć placówki) 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY KONKURSU  

(w tym wizerunku) 
Działając jako opiekun prawny dziecka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 81 ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym wyrażam zgodę przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. 
Zgoda obejmuje zgodę na rozpowszechnianie i wykorzystywanie imienia i nazwiska, wizerunku i innych niezbędnych 
danych osobowych mojego dziecka w formie papierowej (tradycyjnej) i elektronicznej przez placówkę oświatową 

w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez 

placówkę konkursem. Zgoda obejmuje możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycję. 
Mam świadomość tego, iż zgodę mogę wycofać w każdym czasie. 

 Imię i nazwisko dziecka: 

  

Wizerunek i inne dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w zakresie 

  

Udostępniania w Internecie, w tym na stronie internetowej placówki oświatowej, 

lub profilu placówki oświatowej, zamieszczania w materiałach promocyjnych, 

informacyjnych, audiowizualnych, broszurach, gazetkach, tablicach ogłoszeń, w 

związku z konkursami i innymi działaniami edukacyjno – oświatowymi. 

  

  

WYRAŻAM 

ZGODĘ / NIE 

WYRAŻAM 

ZGODY 

  

Klauzula informacyjna 
1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w 

Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, zwany dalej 

Administratorem. 
2. Administrator powołuje Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail 

iod@zs1.nowydowrmaz.pl. 
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach organizacji 

i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu, w tym publikacji list konkursowych, 

protokołów pokonkursowych, dyplomów i podziękowań, odbiór nagród i wyróżnień, a także w celach promocyjnych, 

informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez placówkę konkursem.  
4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane 

osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania 

celów przetwarzania. 
5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca realizacji wszystkich obowiązków wynikających z organizacji 

konkursu lub do czasu wycofania zgody. 
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli 

uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych 

osobowych. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Niepodanie 

danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. 

   

Miejscowość i data podpisania:  ______________________________ 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego:   ______________________________ 

mailto:iod@zs1.nowydowrmaz.pl
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