
 

KARTA ZGŁOSZENIA  

DO KONKURSU GRAFICZNEGO NA „LOGO” RADY RODZICÓW 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOWOROWIE  

 

1. Imię i nazwisko uczestnika Konkursu (w przypadku osoby niepełnoletniej należy podać także 

dane opiekuna) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. Adres do korespondencji  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Telefon …………………………………..  

Email …….……..……...……………………… 

 4. Nazwa pliku (wersja elektroniczna) ……………………………………………………… 

 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem KONKURSU GRAFICZNEGO NA „LOGO” 

RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA  

W GOWOROWIE  i akceptuję jego treść. 

 

 Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie prace 

wykonałem/łam osobiście, posiadam do nich wyłączne prawa i nie są obciążone roszczeniami osób 

trzecich. Oświadczam również, że nie naruszyłem prawa wizerunku osób występujących na 

zgłoszonych do konkursu pracach. Oświadczam że nie będę rościł praw autorskich w związku  

z wykorzystaniem mojej pracy do celów promujących Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej  

w Goworowie.  
 

 

 

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

 

 

 

…………………………………………… 

 

Data i miejscowość 

 

Podpis autora/ oraz opiekuna prawnego  

(w przypadku autorów niepełnoletnich) 

 

 

 

 

 

 

 



ZGODA NA PRZETWARANIE DANYCH OSOBOWYCH  

I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka, 

określonych w regulaminie konkursu. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i 

materiałów filmowych zawierających mój wizerunek, zarejestrowanych podczas rozdania nagród 

KONKURSU GRAFICZNEGO NA „LOGO” RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE 

PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOWOROWIE  

 

 

 
…………………… 

Data i miejscowość 

…………………………………………………………………………. 

Podpis autora/ oraz opiekuna prawnego  

(w przypadku autorów niepełnoletnich) 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA   

Zgodnie z art. 13 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) 
informuje się, że: 
1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Rada Rodziców 

przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie.  
2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych możliwy jest pod 

adresem mailowym:  radarodzicowgoworowo@gmail.com  (Inspektor ochrony danych). 
3. Podstawy przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit a i e RODO - zgoda i wykonanie zadania w ramach sprawowania 

władzy publicznej art.11 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 512), uchwała Nr XLIII/984/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia  22 maja 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia i zatwierdzenia regulaminu Konkursu Graficznego na „LOGO” Rady Rodziców przy 

Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie. 

4. Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z celem/celami: przeprowadzenia procedury wyboru laureatów 

konkursu, przyznania nagród w konkursie fotograficznym, informacji o autorach zdjęć, publikacji  

i archiwizacji. 

5. Dane będą udostępnione następującym odbiorcom danych: podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

6. Dane w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz profilach w mediach 

społecznościowych Szkoły. Podczas wręczania nagród będą wykonywane, a następnie upubliczniane  

i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych. 

7. W zakresie stanowiącym informację publiczną dane mogą być ujawniane zainteresowanym taką informacją 

lub opublikowane w BIP. 

8. Dane będą przetwarzane przez okres trwania konkursu i przechowywane zgodnie z wymaganiami prawnymi 

określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych.  

9. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych. 

10. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 

Warszawa. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w konkursie. 

 

 

 

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

 

 

…………………………………………… 
 

Data i miejscowość 

 

Podpis autora/ oraz opiekuna prawnego  

(w przypadku autorów niepełnoletnich) 

 


