
              

                                                                                                                                                   Załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia 
(należy wypełnić drukowanymi literami i dołączyć do pracy) 

 

I MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY „KIELCE- NASZ WSPÓLNY DOM” 

I МІСЬКИЙ МИСТЕЦЬКИЙ КОНКУРС "КЕЛЬЦЕ - НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ 

 

Dane autora pracy 
 

Imię i nazwisko  

 

  

Klasa  

 

 

Dane szkoły  
Nazwa   

 

Adres , tel.   

 

 

Dane nauczyciela  
Imię i nazwisko  

 

Tel. kontaktowy  

 

 

Oświadczenie opiekuna rodzica/opiekuna prawnego uczestnika  konkursu 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UEn2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej PL): 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia 

2. Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska uczestnika konkursu na liście uczestników / laureatów oraz 

publikację wizerunku mojego dziecka / pracy mojego dziecka na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury 

oraz w mediach lokalnych i społecznościowych. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

1.administratorem danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia jest Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach     

z siedzibą w Kielcach ul. Kozia 10A 

2.kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Młodzieżowym Domu Kultury możliwy jest pod numerem telefonu 41 

367 61 03 

3.dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia jw. 

o ochronie danych w celu czynności związanych z organizacją w/w konkursu 

4.dane osobowe przechowywane będą przez okres maksymalnie 5 lat 

5.rodzicom niepełnoletnich uczestników konkursu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu 

do danych osobowych, prawo do ich sprostowania i usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania 

6.odzicom niepełnoletnich uczestników konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie czynności związanych z organizacją konkursu 

 

Ponadto oświadczam, że treść  regulaminu konkursu jest mi znana. 

  

 

    --------------------------------                                                 ------------------------------------------------------ 

 data                                                               czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Oświadczenie nauczyciela 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu. 

Oświadczam, że treść regulaminu konkursu jest mi znana. 

 

 

   ---------------------------------    ---------------------------------------------------- 

                      data                                                                                 czytelny podpis 

 

 

 

 


