
KARTA ZGŁOSZENIA 
I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück 

 

Imię i nazwisko, wiek, klasa uczestnika konkursu: 

 

 

Nazwa i adres szkoły: 

 

 

Telefon do szkoły: e-mail szkoły: 

  

 

Tytuł i autor wiersza lub fragmentu prozy lub imię i nazwisko osoby przedstawionej na 

portrecie: 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna; dane do kontaktu 

 

 
 

Oświadczenie opiekunów prawnych/ rodziców/ pełnoletnich uczestników 
 

Jako opiekun prawny/rodzic małoletniego/pełnoletni uczestnik  

 

……………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko małoletniego lub pełnoletniego uczestnika) 

wyrażam zgodę, na: 

- udział w I Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt.: „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek 

KL Ravensbrück” organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Królowej Korony Polskiej  

w Kłodnem oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Nowym Sączu - filia w Limanowej, 

- podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska, wieku autora pracy oraz imienia  

i nazwiska opiekuna prawnego/rodzica w związku z udziałem w konkursie, a także we wszelkich 

ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach oraz publikacji pracy 

uczestnika, 

- przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu,  

w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy(a) 

dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych 

danych oraz możliwości ich poprawienia. 

Oświadczam, że: 

zapoznałem(am) sie z regulaminem konkursu. 

 

………………………………………………..…………………. 
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika) 

zapoznałem(am) sie z klauzulą informacyjną. 

 

…………………………………………………………………... 
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika) 



Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, że: 

 

Administratorem danych osobowych dziecka lub pełnoletniego uczestnika jest Szkoła 

Podstawowa im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem, Kłodne 144, 34-654 Męcina. 

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: skarbnik.audyt@onet.pl 

 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,  

a także w celach promocyjnych szkoły. 

 

Dane osobowe Pana/Pani dziecka lub pełnoletniego uczestnika mogą być przekazywane do 

osób trzecich w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz przyznania nagrody. 

 

Przechowywanie danych osobowych uczestników konkursu będą przez okres niezbędny do 

realizacji wyżej określonych celów. 

 

Na zasadach określonych przepisami RODO ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do danych 

osobowych Państwa dziecka lub pełnoletniego uczestnika, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania oraz usunięcia. 

 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku podejrzenia 

naruszenia przetwarzania danych osobowych Państwa dziecka lub pełnoletniego uczestnika. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem 

możliwości uczestnictwa w konkursie. 

 

Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO 


