
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

Międzyszkolnego konkursu literacko – plastycznego 

„Zagadki kryminalne w komiksie” 

Metryczka pracy 

Nazwisko i imię 

uczestnika 

 

Klasa, wiek ucznia  

Imię i nazwisko 

nauczyciela/opiekuna 

 

Nazwa i adres szkoły  

Telefon do kontaktu  

Tytuł utworu i nazwisko 

autora utworu 

 

 

 

 ............................................................                                                                       ..................................................... 
 (data) (pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 
 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZESTNIKA 

Jako rodzic / opiekun prawny wyrażam zgodę na: 
1.  przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, tj. imienia i nazwiska przez organizatora 

konkursu, 
2. publikację wyników mojego dziecka na stronie internetowej Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego Nr 2 w Białymstoku, 
3. rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego Nr 2 w Białymstoku, w przypadku otrzymania wyróżnienia lub głównej nagrody. 
Jednocześnie oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś 

administrator danych przed wyrażeniem niniejszej zgody przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 

i RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody. 

 

……………….......…. ………………….................…………...........…...……....... 
(data)                                                                                 (czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów uczestnika) 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w 
Białymstoku, zwany dalej Administratorem; 
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl; 
3. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Międzyszkolnego konkursu 

literacko-plastycznego – „Rycerskie przygody wybranego bohatera w komiksie”; 
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, do państwa trzeciego oraz nie będą 
podlegać profilowaniu; 
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych Pani/Pana dziecka oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
 

 
 

……………….......…. ………………….................…………...........…...……....... 
                  (data)                                                                                    (czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów uczestnika) 

mailto:inspektor@kancelaria-explico.pl

