
KARTA ZGŁOSZENIA 

do 

I POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO „SMS-EM O WARTOŚCIACH” 

 

(PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI LUB ELEKTRONICZNIE)  

 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………......... 

Wiek, klasa…………………… 

Kontakt (numer telefonu, e-mail)……………………………………………………………..... 

Nazwa szkoły…...………………………………………………………………………………. 

Nauczyciel/opiekun (imię i nazwisko, kontakt)………………………………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku zgodnie z Rozporządzeniem 

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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w 

celu realizacji i promocji I Powiatowego Konkursu „SMS-em o wartościach”.  
 

 
………………………………………………….. 

 data i podpis pełnoletniego uczestnika  

(w przypadku uczestnika niepełnoletniego podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
1. Administratorami danych osobowych są przez Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Górnika 

Łęczna i Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej. 

2. Dane osobowe, w tym wizerunek będą nieodpłatnie i wielokrotnie wykorzystywane i rozpowszechnianie za 

pośrednictwem dowolnej techniki i metody w materiałach promocyjnych i fotograficznych w celu realizacji 

 I Powiatowego Konkursu „SMS-em o wartościach” (przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców, 

przyznanie i odbiór nagród, podanie do publicznej wiadomości listy uczestników i laureatów, promocja - 

umieszczenie danych osobowych i wizerunku na stronach www, facebooku i w lokalnej prasie) przez Liceum 

Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna i Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka 

w Łęcznej. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

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

skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 

powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieograniczoną, nieodpłatną publikację  

i rozpowszechnianie prac konkursowych (listów) za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez 

organizatorów konkursu.  

 

…………………………………………………. 

data i podpis 

(w przypadku uczestnika niepełnoletniego podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

. 


