
Szkoła Podstawowa nr 57 
im. Jana Kochanowskiego

w Lublinie

Formularz  zgłoszeniowy uczestnika konkursu

Imię  i nazwisko ucznia, klasa

Tytuł pracy

Wybrana forma pracy

Imię  i nazwisko nauczyciela 
przygotowującego ucznia do 
konkursu

Nazwa  szkoły

Numer telefonu do kontaktu

Adres mailowy do kontaktu

 



Informacja o ochronie danych osobowych 
oraz zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w konkursie 

Oświadczenia dotyczące dziecka podpisuje osoba sprawująca władzę rodzicielską tj. rodzice bądź opiekunowie
prawni. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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,  dalej:  RODO),  Szkoła  informuje,  że  administratorem danych osobowych  uczestników jest  Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 57 im. Jana Kochanowskiego,ul. Krasińskiego 7, 20-709 Lublin.
Dane  osobowe  uczestników,  o  których  mowa  w Regulaminie,  a  także  wizerunek  uczestników pozyskane  w
związku  ze  zgłoszeniem  uczestnictwa  w  Konkursie  oraz  realizacją  Konkursu  będą  przetwarzane  w  celach
związanych z udziałem i oceną uczestnika w Konkursie.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników, o których mowa powyżej jest art. 6 ust.1 lit. f
RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Pozyskane
od uczestników dane osobowe nie będą przekazywane. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez
czas  trwania  konkursu  i  czynności  z  nim  związanych.  Zgodę  na  przetwarzanie  danych  można  wycofać  w
dowolnym momencie poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mailowy Konkursu.

 Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka  …………………………………………………

w VIII edycji Konkursu Literackiego im. Katarzyny Korościk inspirowanego twórczością Jana 

Kochanowskiego pt. „Spotkajmy się w cieniu lipy...”

 Akceptuję w całości treść Regulaminu Konkursu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również

potwierdzam, iż moje dziecko spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie, określone w Regulaminie.

Brak  zaakceptowania  Regulaminu  i  klauzuli  dotyczącej  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych

uniemożliwia udział uczestnika w Konkursie.

 Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  oraz  publikację  wizerunku  mojego  dziecka  w

związku z udziałem w Konkursie, w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie zgodnie z ustawą z

dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi

zmianami).

............................................ …………………………………………………….
Miejscowość, data  Podpis Rodzica/Opiekuna


