KARTA ZGŁOSZENIOWA
na Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy
ks. Jana Twardowskiego „Obiecanki - cacanki”
Termin: do 15 kwietnia 2021 r.

1. Nazwa i adres szkoły.
………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………
Tel/fax……………………………………………………………………………
2. Lista uczestników.
l.p.

Imię i nazwisko ucznia

klasa Tytuł wybranego wiersza

1.
2.
3.

3. Imię i nazwisko opiekuna……………………………….……………...........
Numer telefonu kontaktowego………………………………………………….
4. Formularz zgłoszeniowy i zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych
osobowych oraz wykorzystanie wizerunku dziecka w związku z udziałem ucznia w
Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy ks. Jana Twardowskiego Obiecanki cacanki prosimy przesłać do 15.04.2021r.

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych
osobowych w związku z udziałem ucznia w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy ks.
Jana Twardowskiego „Obiecanki - cacanki”
Imię i nazwisko uczestnika
………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa szkoły i klasa
………………………………………………………………………………………………………………
Ja niżej podpisana/-y, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska
podanych jako własnoręczny podpis w niniejszym formularzu oraz danych osobowych mojego dziecka tj. imienia
i nazwiska, nazwy szkoły i klasy przez Szkołę Podstawową Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio
w Toruniu ul. św. Jana Bosko 1 wyłącznie w celu organizacji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji
i Prozy ks. Jana Twardowskiego „Obiecanki - cacanki”, wyłonienia laureatów konkursu oraz przygotowania
imiennych dyplomów dla uczestników.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/-em się z załączoną poniżej klauzulą informacyjną
………………………….
data

…………………………
czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż:
 Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Szkoła Podstawowa
Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio z siedzibą w Toruniu ul. św. Jana Bosko 1.
 Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 Dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu
 Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane
 Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa
 Dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu,
 Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z
podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu
 Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się poza
Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej
 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie
 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
W związku z udziałem mojego dziecka w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy ks. Jana
Twardowskiego „Obiecanki - cacanki” na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych ja niżej podpisany/a oświadczam, iż wyrażam zgodę na wykorzystywanie i
przetwarzanie przez Szkołę Podstawową Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Toruniu
wizerunku mojego dziecka utrwalonego w postaci zdjęć i filmów w celu publikacji na stronie internetowej szkoły,
na profilu portalu społecznościowego szkoły Facebook, a także na tablicach, folderach, kronikach szkoły itp.
………………………….
data

……………………………………..
czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

