Załącznik
/wypełnia nauczyciel/
Karta zgłoszenia
konkursu plastyczno-cyfrowego dla uczniów szkół podstawowych:

Moja wycieczka do USA!
imię i nazwisko ucznia............................................................................................................................................
/proszę wypełnić drukowanymi literami/

wiek/klasa/…………………..................................................................................................................................
imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia ……................................................................................
nazwa szkoły ….....................................................................................................................................................
adres szkoły …......................................................................................................................................................
dane do kontaktu (nauczyciel)
e-mail………………………………… nr telefonu……………………………………………...........................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia
Konkursu plastyczno-cyfrowego dla uczniów szkół podstawowych: Moja wycieczka do USA! oraz
udostępnienia informacji o jego wynikach. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych
jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja/Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego
w Lubartowie. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak ich zebranie jest niezbędne w celu
udziału w konkursie.

…………………………………
Miejscowość i data

…………………………………………..
Podpis nauczyciela zgłaszającego ucznia

/wypełnia rodzic, opiekun ucznia/

OŚWIADCZENIE
Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursu plastyczno-cyfrowego
dla uczniów szkół podstawowych: Moja wycieczka do USA!
I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

................................................................................................................................................................................
(wiek, nazwa szkoły)

................................................................................................................................................................................
(dane rodzica/opiekuna, kontakt: telefon)

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja
w Lubartowie/Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego w Lubartowie danych osobowych
mojego dziecka oraz moich danych w celach określonych w regulaminie konkursu.
III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja
w Lubartowie/Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego w Lubartowie wizerunku mojego
dziecka utrwalonego podczas Konkursu plastyczno-cyfrowego dla uczniów szkół podstawowych: Moja
wycieczka do USA! na stronie internetowej szkoły, stronie internetowej Centrum Zasobów Dydaktycznych
Języka Angielskiego w Lubartowie, w kronice placówki, na profilach społecznościowych (Facebook) oraz
w mediach w celach informacyjnych i promocyjnych (art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).
.......................................................................
data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą
w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68; e-mail Inspektora Danych Osobowych: rodoinspektor@interia.eu;
2. Podanie danych osobowych określonych w regulaminie konkursu jest dobrowolne aczkolwiek
niezbędne w celu udziału w konkursie;
3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty uprawnione na podstawie
stosownych przepisów prawa;
4. Okres przechowywania danych wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana
dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

