
Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszeniowy  

Konkurs na opowiadanie „Dalsze losy Króla Maciusia I ” 

organizowanego przez  Szkołę Podstawową w Kleszczowie, dalej zwanego Organizatorem. 

UWAGA: Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją 
Regulaminu Konkursu. 

Dane Uczestnika (autora pracy konkursowej) 

Imię i nazwisko  

Telefon kontaktowy  

E-mail  

Nazwa Szkoły (klasa)  

 

Oświadczenia opiekuna osoby niepełnoletniej 
 

tak 

 

nie 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku (zdjęcia), imienia i nazwiska, wieku mojego 

dziecka na potrzeby uczestnictwa w konkursie na opowiadanie „Dalsze losy Króla 

Maciusia I”  

 

 

 

 

Wyrażam zgodę (tym samym udzielam prawa na wykorzystanie pracy konkursowej w celach 

promocyjnych) na nieodpłatną publikację (rozpowszechnienie) przez Organizatora pracy konkursowej na 

stronie Organizatora (www.spkleszczow.pl) oraz fanpage’u Organizatora na Facebooku. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych mojego dziecka w zakresie 

niezbędnym dla realizacji konkursu na opowiadanie „Dalsze losy Króla Maciusia I” Oświadczam, że 

zapoznałem (-am) się z Regulaminem konkursu. 

 

    

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

              Miejscowość, data                                                                                                                 Podpis opiekuna prawnego Uczestnika 

                                                                                                                                           (podpis wymagany w przypadku Uczestnika niepełnoletniego) 

 

 

http://www.pssp.edu.pl/
http://www.spkleszczow.pl/


Klauzula informacyjna 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania 
od dnia 25 maja 2018 roku 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Szkoła Podstawowa z siedzibą  
w Kleszczowie, ul. Szkolna 4, 97-410 Kleszczów. Dane kontaktowe szkoły: tel. 44 731 33 46, e-mail: 
sekretariat@spkleszczow.pl 
2. W szkole powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod 
adresem email: inspektor@skrzynka-rodo.net.pl 

3. Szkoła przetwarza dane osobowe na podst. art. 6 ust.1 lit. c RODO; art.6 ust.1 lit a RODO oraz art. 
81 ust. 1, ust.2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu prezentowania 
umiejętności i osiągnięć uczniów, współdziałaniu rodziców/opiekunów w życiu szkoły oraz 
promowania jej działalności. 

4. Uczestnicy konkursu/ opiekunowie prawni przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych 
jest dobrowolne, jednakże w celu uczestnictwa w konkursie niezbędne.  
 
5. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres trwania konkursu,  
a następnie w celach archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami.  
 
6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zewnętrzne na podstawie zgody rodziców  
i uczniów na uczestnictwo w konkursach. 
 
7.  Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich 
danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w 
dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może 
zwrócić się do Szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=spkleszczow

