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Karta zgłoszenia ucznia do Gminnego konkursu  

„Kaligramy – słowa obrazem pisane” 
realizowanego przez 

Szkołę Podstawową z Odziałem Przedszkolnym w Poskwitowie 
Imię (imiona) ucznia*  

Nazwisko ucznia*  

Data urodzenia*  

Miejsce urodzenia*  

Nazwa szkoły podstawowej*  

Adres szkoły* Ulica, numer domu  

Miejscowość  

Powiat  

Gmina  

Klasa, do której uczęszcza uczeń 
w roku szkolnym 2021/2022 *  

 

Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu 

Administrator danych 
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Poskwitowie,  
Poskwitów 92, 32-095 Iwanowice 
Inspektor ochrony danych 
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym 
Inspektorem ochrony danych osobowych tel/fax: 12 388 40 77 ; e-mail: sp.poskwitow@interia.pl  
Cel przetwarzania  Realizacja Gminnego Konkursu językowo - plastycznego „Kaligramy – słowa obrazem pisane”; 
Promowanie działań związanych z realizacją konkursu, poprzez udostępnianie danych uczestników (imię i nazwisko), zdjęć 
prac uczestników oraz utworzonych materiałów filmowych na stronach internetowych i FB organizatorów, Gminy Iwanowice, 
GCKiB w Iwanowicach 
Podstawa przetwarzania 
Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.  
Odbiorcy danych 
Odbiorcą danych osobowych uczestnika konkursu jest Pomorski Kurator Oświaty. 
Uczestnicy konkursu mają prawo do: 
Prawa osób 
Uczestnicy konkursu mają prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, 
prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ). 
W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraziła/ł zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody oraz żądać 
usunięcia danych. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub drogą mailową. 
Informacja o wymogu podania danych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przystąpienie do konkursu. Osoba, 
której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
skargi do organu nadzorczego. 

  

 

☐ Wyrażam zgodę* 

☐ Nie wyrażam zgody 

Na udostepnienie imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka na 
stronach internetowych informujących o wynikach konkursu 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna   

 

 
 
 
 

* wypełnić komputerowo 

 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl


 

 

 

 

 

 

 

ZGODA na udział w konkursie 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) 

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

w Gminnym Konkursie  Językowo - Plastycznym „Kaligramy – słowa obrazem 

pisane” organizowanym przez Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym 

w Poskwitowie.  

 

 

 

…………………… , dn. ……………….. .…………………………………….......................... 

 

miejscowość                         data                         Czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna 


