
Załącznik Nr 7 

do Zarządzenia nr16/2020 

z dnia 18.05.2020 

Karta uczestnika konkursu przedmiotowego 

dla dzieci przedszkoli prowadzonego w Przedszkolu Miejskim Nr3 

na temat ………………………………………………………..  

edycja (np. 2020/2021) r. 

 

1. Nazwisko i imię ucznia …………………………………………………………………..  

2. Nazwa Przedszkola, do którego uczeń uczęszcza ……………………………………………….  

3. Adres przedszkola ……………………………………………………………………………..  

4. Gmina …………………………………………………………………………………… 

5. Telefon przedszkola……………………………………………………………………………. 

6. Fax przedszkola…………………………………………………………………………………. 

7. Adres e-mail przedszkola ……………………………………………………………….. 

8. Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu  

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

 

 

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

        miejscowość i data                 pieczęć i czytelny podpis dyrektora przedszkola zgłaszającego  

 

 

 

  

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na udział mojego 

dziecka ……………………………………………………………………...(imię i nazwisko 

dziecka) w konkursie na zasadach określonych w regulaminie konkursu.   

  

          …………………………………… 

(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)      
 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

objętych zgłoszeniem do udziału w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia 

konkursu. 



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

(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)                                                   
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych mojego dziecka (w 

zakresie imienia i nazwiska, klasy, nazwy i adresu przedszkola z telefonem i adresem e-mail) 

oraz jego wyników konkursu (ilości zdobytych punktów/procentów) przez organizatora 

konkursu, tj. ……………………….., realizujące zadanie polegające na organizacji w roku 

szkolnym ….  konkursu z zakresu……………., dla których Administratorem danych 

osobowych jest ………….. 

                                   ……………………………

……… 

(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)                                                    
 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie 

wizerunku mojego dziecka w związku z udziałem w konkursie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1191 z późn. zm.) oraz ewentualne udostępnienie wizerunku organowi prowadzącemu 

przedszkole do dalszej publikacji i rozpowszechniania. 

 

 
       …………………………………… 

      (data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego )    
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję że: 

1) Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych jest 

Przedszkole Miejskie Nr3. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. 

Kochanowskiego 1D, e-mailowo: przedszkole3.lancut@gmail.com oraz telefonicznie: 

17  225-41-74. 

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Konrad Krupa, z którym można się skontaktować za 

pośrednictwem poczty przesłanej na adres Przedszkola, drogą elektroniczną - e-mail: 

iod@um-lancut.pl; telefonicznie pod numerem 665 893 252. 

3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka przetwarzane będą w celu wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz na podstawie 

Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w zakresie przeprowadzenia konkursu. 

4) Odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa; w pozostałych przypadkach odbiorcami 

danych  mogą być inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych z 

Przedszkolem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest 

Przedszkole Miejskie Nr3. 

5) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw 

trzecich/organizacji międzynarodowych. 



6) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny 

do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku 

archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

7) Z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit. b), lit. d) i lit. e), art. 20, art. 21 ust. 1 RODO, posiadają 

Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i danych swoich dzieci oraz prawo do 

ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia 

danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 

oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie - w dowolnym momencie, bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). 

8) Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, iż 

przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych. 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie 

danych zgłoszeniowych skutkuje niemożnością wzięcia przez dziecko udziału w 

konkursie.  

10) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 

11) Wyrażenie zgodny na udział dziecka w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją 

regulaminu danego konkursu. 

 

 

 

 

 

 …………………………….    ………………………………………… 

       miejscowość i data             czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna  

 

 

 


