Karta zgłoszenia
Ogólnopolski Konkurs „Mój podręcznik do języka rosyjskiego”

1. Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………………………………..
2. Klasa: …………………………………………………………………….……………………..
3. Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………..
4. Adres szkoły: ……………………………………………………………………………………
5. Telefon kontaktowy do szkoły: ………………………………………………………………..
6. Adres e-mail do szkoły: ………………………………………………………………………….
7. Imię i nazwisko nauczyciela: …………………………………………………………………..
8. Adres e-mail nauczyciela …………………………………………………………………………

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną
(dla rodziców / opiekunów prawnych)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka na potrzeby organizacji konkursu „Mój
podręcznik do języka rosyjskiego”, tj. imienia i nazwiska, klasy przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana
Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania
list, wydruku dyplomów) w siedzibie szkoły.
Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka, tj. imienia i nazwiska, klasy,
wizerunku przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku na potrzeby
promocyjne zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji konkursu „Mój podręcznik do języka
rosyjskiego” na stronie internetowej organizatora www.sp47.bialystok.pl, a także podania wyników
konkursu w lokalnych mediach.
Zgodę wyrażam dobrowolnie.
Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody
w sekretariacie szkoły.
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 Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana
Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy
15-795.
• kontakt z inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego
– iod@sp47bialystok.pl
• dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie
szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
– osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
• odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
• dane osobowe Pani/Pana dziecka (imię, nazwisko, klasa) będą przechowywane przez okres
do 31 sierpnia 2019 r., zaś imię, nazwiska, klasa, wizerunek na stronie internetowej do 31 sierpnia
2023;
• 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 bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
• podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału
dziecka w konkursie lub w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
dziecka do publikacji nie zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej bez wpływu na sam
udział dziecka w konkursie.
*niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem konkursu „Mój podręcznik do języka rosyjskiego”
i w pełni go akceptuję.

…………………………………………..
(data i podpis)

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną
(dla opiekunów - nauczycieli)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby organizacji konkursu „Mój podręcznik do
języka rosyjskiego”, tj. imienia i nazwiska, adresu email, przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana
Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania
list, wydruku podziękowań) w siedzibie szkoły.
Zgodę wyrażam dobrowolnie.
Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody
w sekretariacie szkoły.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję, iż:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa
Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795.
• kontakt z inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego
– iod@sp47bialystok.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły
(podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych –
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
• odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
• Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail) będą przechowywane przez okres
do
31 sierpnia 2019 r.;
• 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 bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
• podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dyplomu i
nie będzie miało wpływu na udział dziecka w konkursie.
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem konkursu „Mój podręcznik do języka rosyjskiego”
i w pełni go akceptuję.

…………………………………………..
(data i podpis)

