
 

 

 

Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  

NA KONKURS PLASTYCZNY 

„Moja ulubiona czeska bajka”  

 

(prosimy o wypełnienie pismem drukowanym) 

  

1.Imię i nazwisko, wiek uczestnika 

 

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

2.Tytuł pracy plastyczno-technicznej  

 

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

3.Numer kontaktowy 

 

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

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu.   

  

..............................................................................................             

(data i własnoręczny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

W ZWIĄZKU Z KONKURSEM PLASTYCZNYM DLA DZIECI 

„Moja ulubiona czeska bajka” 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych mojego dziecka 

.........................................................................., w tym jego wizerunku przez Przedszkole Edukacyjne  

im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie celu przeprowadzenia 

i organizacji konkursu plastycznego dla dzieci „Moja ulubiona czeska bajka”. 

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



                                                                                                     (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z 

KONKURSEM PLASTYCZNYM DLA DZIECI 

„Moja ulubiona czeska bajka” 

zorganizowanego przez Przedszkole Edukacyjne im. Jana Amosa Komeńskiego 

Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie 

 

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) 

informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika  konkursu oraz wychowawcy/opiekuna 

uczestnika  konkursu jest Przedszkole Edukacyjne  im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii 

Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie, 97 – 425 Zelów, ul. Sienkiewicza 14 a; 

2. Z Administratorem można skontaktować się pod wyżej wskazanym adresem, a także pod 

adresem e –mailowym: przedszkole@zelandia.pl  lub pod numerem tel. (44) 63 41 053, fax (44) 

63 41 053; 

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: azak@daneosobowe-inspektor.pl; 

4. Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane w celu przeprowadzenia i organizacji 

konkursu plastycznego dla dzieci „Moja ulubiona czeska bajka”; 

5. Zakres danych osobowych: imię, nazwisko, wiek uczestnika  konkursu, imię i nazwisko oraz 

numer kontaktowy rodzica/prawnego opiekuna, wizerunek uczestnika konkursu, przyznane 

nagrody, zajęte miejsca; 

6. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie dobrowolnej zgody rodzica lub 

opiekuna prawnego uczestnika konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych); 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu w celach 

archiwizacyjnych przez okres 5 lat; 

8. Dane osobowe będą udostępnianie jedynie podmiotom do tego uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa; 

9. Posiada Pan/i prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych; 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych. 

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa 

w konkursie; 

 

Dyrektor Przedszkola Edukacyjnego im. Jana Amosa Komeńskiego 

Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie 

                                                                                      (podpis administratora danych osobowych) 


