
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

Do  

„MIĘDZYGMINNEGO  PRZEGLĄDU  KOLĘD                                   

I  PASTORAŁEK” 2019 

 

( Nazwa placówki, telefon ) 

 

( Imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa ) 

 

( tytuł kolędy, pastorałki, czas trwania występu ) 

 

( imię i nazwisko opiekuna , telefon, e- mail ) 

 

Proszę wypełniać drukowanymi literami  

 

Prosimy o czytelne wypełnienie karty bez skrótów i uproszczeń, podpisanie i wysłanie w wersji papierowej lub 

elektronicznej-skan. (dostarczyć wersje oryginalną  najpóźniej w dniu konkursu) 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem przeglądu i akceptuję go. Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych oraz danych osobowych małoletniego uczestnika konkursu przez Szkołę Podstawową Nr 1 w 

Wojkowicach .. Oświadczam, iż podanie przeze mnie danych jest dobrowolne oraz że zostałem/am poinformowany/a o 

przysługującym prawie dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawa sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawa do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

Klauzula informacyjna: 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia UE z dnia 26 kwietnia 2016r. informujemy, iż: - Administratorem Pani/Pana 

danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1  w  Wojkowicach przy ulicy Sobieskiego 29 ,  42-580  Wojkowice - Każdej 

osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i 

zabezpieczenia danych osobowych, a także prawo do złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania. - Każdej osobie, 

której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, iż 

przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych narusza przepisy niniejszego ogólnego rozporządzenia. - 

Podane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wymienionym celu dla którego zostały zebrane i nie będą udostępniane 

innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie nadrzędnych przepisów prawa oraz mogą być udostępnione tylko tym 



podmiotom z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 

Rozporządzenia UE. 

 

 

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

miejscowość, data                                                      podpis, pieczątka szkoły, instytucji   

                                              prawnego opiekuna                        


