Załącznik nr 1
UCZESTNICY ZGŁOSZENI DO IX MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO „DZIECKIEM BYĆ...”: „KOLORY ŚWIATA” DLA UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Pełna nazwa oraz adres szkoły
Numer telefonu szkoły
e-mail szkoły

Kategoria: „Maluch” – uczniowie I, II i III klas szkół podstawowych
Imię i nazwisko autora pracy Klasa Tytuł pracy

Imię i nazwisko
prowadzącego

nauczyciela

Kategoria: „Młodzik” – uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych
Imię i nazwisko autora pracy Klasa Tytuł pracy

Imię i nazwisko
prowadzącego

nauczyciela

Kategoria: „Nastolatek” – uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych
Imię i nazwisko autora pracy Klasa Tytuł pracy

Imię i nazwisko
prowadzącego

nauczyciela

Załącznik nr 2

…………………………………………………….
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisana/ y ……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka
……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

zawartych w Karcie Zgłoszeniowej IX Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Dzieckiem być…”
organizowanego przez Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie.
Ponadto oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia RODO zostałam/em
poinformowana/y i przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie,
33 – 100 Tarnów, ul. Westwalewicza 6.
2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony
Danych Osobowych ZSP: iodo@zsp.tarnow.pl, tel: 14 622 21 41.
3. Dane osobowe mojego dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia IX Międzyszkolnego
Konkursu Plastycznego „Dzieckiem być…”.
4. Posiadam prawo dostępu do treści danych osobowych mojego dziecka oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Dane osobowe mojego dziecka będą przechowywane przez okres trwania konkursu oraz po jego
zakończeniu, w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z konkursem.
6. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne, w celu
przeprowadzenia konkursu, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie
prac mojego dziecka w konkursie.
7. Mam prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznam, że przetwarzanie danych mojego dziecka
narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
roku.

_____________________________________
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

Załącznik nr 3
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach
wizerunku mojego dziecka, utrwalonego na zdjęciach lub materiałach filmowych wykonanych
w ramach IX Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Dzieckiem być…” organizowanego przez
Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie w mediach, gazetach, broszurach, ulotkach, itp., w czasie jego
trwania oraz po jego ukończeniu w celach informacyjnych i promocyjnych.
Oświadczam, że rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, zgodnie z niniejszym
oświadczeniem, nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na jego rzecz, ani jakiejkolwiek osoby trzeciej,
wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.
Ponadto wyrażam zgodę na prezentację prac wykonanych przez moje dziecko
w ramach wystaw pokonkursowych oraz publikowanie ich na stronie internetowej szkoły,
w mediach społecznościowych oraz w środkach masowego przekazu w celu informacji
i promocji konkursu.

_____________________________________
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

