
Załącznik nr 1 do Regulaminu Miejskiego Konkursu Plastycznego pt. „Nasze spotkania z poezją 
Jana Brzechwy”

Imię i nazwisko Uczestnika: ____________________________________________________________

Adres placówki: _____________________________________________________________________

1. ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE

Wyrażam zgodę na udział ______________________________________ ( imię i nazwisko Uczestnika)
w Miejskim Konkursie Plastycznym pt. „Nasze spotkania z poezją Jana Brzechwy”.

________________________________
Miejscowość i data

________________________________
Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

2. ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE PRACY

Oświadczam, iż  wyrażam  zgodę na  nieodpłatne  wykorzystywanie  i  rozpowszechnianie  pracy
konkursowej  _____________________________________  ( imię  i  nazwisko  Uczestnika)  na  stronie
internetowej Organizatora konkursu i w mediach społecznościowych.

______________________________
Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

3. ZGODA NA ZAMIESZCZANIE DANYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA

Oświadczam, iż  wyrażam zgodę na zamieszczanie danych Uczestnika konkursu (imienia, nazwiska,
szkoły,  wizerunku)  __________________________________________ (imię  i  nazwisko Uczestnika)
na stronie internetowej Organizatora konkursu i w mediach społecznościowych.

________________________________
Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego



Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. 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 osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem  danych osobowych uczestników Miejskiego Konkursu Plastycznego pt. „Nasze
spotkania z poezją Jana Brzechwy” jest Szkoła Podstawowa nr 97 im. Jana Brzechwy ul. Prosta
16, 53-509 Wrocław, tel. (71) 798 69 05, e-mail: sekretariat.sp097@wroclawskaedukacja.pl  .  

2. Kontakt  z  Inspektorem Ochrony Danych Małgorzatą  Torenc możliwy jest  pod  adresem  
e-mail: torenc45@wp.pl, tel.: 507074755

Dane  osobowe  uczestników  są  przetwarzane  przez  Administratora  Danych  Osobowych  w celu
przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego regulaminu, a w przypadku finalistów i  laureatów, w celu
wydania  nagród.   Ponadto  dla  uczestników,  dla  których  została  wyrażona  zgoda  na  publikację
wizerunku, dane te będą przetwarzane w celu promocji Konkursu oraz jego Organizatora.  

Dane  osobowe  uczestników  Konkursu  są  przetwarzane  przez  Organizatora  przez  okres  trwania
Konkursu, a następnie w celach archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy o  narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach. Dane w postaci wizerunku przetwarzane na potrzeby promocji Konkursu oraz
jego Organizatora będą przetwarzane przez czas swojej przydatności dla realizowanego celu, chyba że
uczestnik wcześniej wycofa swoją zgodę na takie dalsze przetwarzanie.

Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania. 

Uczestnik  ma również prawo do  zgłoszenia  sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania  jego  danych
przez Organizatora. 

Wszystkie swoje powyższe prawa uczestnik może wykonać pisząc na adres: Szkoła Podstawowa nr 97
im.  Jana  Brzechwy  we  Wrocławiu,  ul.  Prosta  16,  53-509  Wrocław  tel.  (71)  798  69  05,  e-mail:
sekretariat.sp097@wroclawskaedukacja.pl.

Ponadto każdy uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza
regulacje w obszarze ochrony danych osobowych. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Miejskiego Konkursu Plastycznego pt. „Nasze spotkania z poezją 
Jana Brzechwy” (należy wypełnić, wyciąć i przykleić na odwrocie pracy konkursowej)

Imię i nazwisko Uczestnika: __________________________________________ Klasa: __________

Tytuł pracy konkursowej: ____________________________________________________________

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego: __________________________________________

Adres placówki: ___________________________________________________________________

Telefon: __________________________________ e-mail: _________________________________

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

Załącznik nr 2 do Regulaminu Miejskiego Konkursu Plastycznego pt. „Nasze spotkania z poezją 
Jana Brzechwy” (należy wypełnić, wyciąć i przykleić na odwrocie pracy konkursowej)

Imię i nazwisko Uczestnika: __________________________________________ Klasa: __________

Tytuł pracy konkursowej: ____________________________________________________________

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego: __________________________________________

Adres placówki: ___________________________________________________________________

Telefon: __________________________________ e-mail: _________________________________

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

Załącznik nr 2 do Regulaminu Miejskiego Konkursu Plastycznego pt. „Nasze spotkania z poezją 
Jana Brzechwy” (należy wypełnić, wyciąć i przykleić na odwrocie pracy konkursowej)

Imię i nazwisko Uczestnika: __________________________________________ Klasa: __________

Tytuł pracy konkursowej: ____________________________________________________________

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego: __________________________________________

Adres placówki: ___________________________________________________________________

Telefon: __________________________________ e-mail: _________________________________
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