
Załącznik 1. Karta zgłoszenia. 
 

IV Gminny Konkurs Recytatorski Wierszy  

Juliana Tuwima i Jana Brzechwy  

dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika 

 
 
 

2. Rok urodzenia dziecka 

 
 

3. Tytuł i autor wiersza 

 

 
 

4. Kategoria wiekowa 

 
3-4 latki   

 
5-6 latki  

5. Rok urodzenia dziecka 

  

6. Imię i nazwisko nauczyciela, adres @ 

 

 
 

7. Telefon kontaktowy do nauczyciela przygotowującego dziecko do konkursu. 

 
 

 

8. Nazwa i numer przedszkola, adres, telefon 

 
 

 
 

 
 

 

 

Zgłoszenia uczestników do konkursu prosimy przesyłać do dnia 11.05.2022 r. 

(środa) na adres spmojuszprzedszkole@wp.pl



Załącznik 2. Zgoda rodzica/opiekuna. 
 

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego dziecka na udział w IV Gminnym Konkursie Recytatorskim Wierszy Juliana Tuwima 

 i Jana Brzechwy dla dzieci w wieku przedszkolnym organizowanym przez Punkt Przedszkolny  

przy Szkole Podstawowej w Mojuszu. 
 

Oświadczenie  
 

nazwa i adres szkoły:  ……………………..…………………………………………………………………………. 
 

imię i nazwisko dziecka: …………………………..………………………………………………………………… 
 
 TAK / NIE*  Wyrażam zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym na 

karcie zgłoszenia i w ramach pracy konkursowej. Dane zwycięzców będą podanie do publicznej wiadomości podczas 

ceremonii wręczenia nagród, wywieszenie informacji w gablocie na terenie szkoły, także poprzez umieszczenie na stronie 

internetowej placówki oraz w innych formach dokumentowania pracy szkoły.  
TAK /  NIE*  Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku w postaci zdjęć i filmów, powstających w trakcie 
realizacji konkursu oraz przeprowadzenia ceremonii wręczenia nagród, które mogą zostać udostępnione na gazetkach, 

tablicach szkolnych, na stronach prowadzonych przez szkołę, w tym serwisach społecznościowych oraz innych formach 

dokumentowania pracy szkoły.   
TAK /  NIE*  Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki. Warunkiem 

uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z regulaminem konkursu. 
 

Wypełniając dyspozycję z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dalej zwane RODO, informuję, 

iż:  
1.  Adminis tratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa w Mojuszu, Mojusz 23, 83-334 Miechucino, e-mail: 

sekretariat@spmojusz.pl 

 tel. 58 684 77 50. 

2. Możecie s ię Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez szkołę Inspektorem ochrony danych pod 

adresem email:  SPMojusz_RODO@sierakowice.pllub lis townie na adres szkoły.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z uczestnictwem w  IV Gminnym Konkursie Recytatorskim 

Wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy dla dzieci w wieku przedszkolnym organizowanym przez 

Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w  Mojuszu.na podstawie zgody osoby zgodnie z art.  6 ust. 1 

lit.  a) RODO. 

4. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym ujawniono dane osobowe –  z wyjątkiem organów 

publicznych, w sytuacji gdy mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania 

adminis tracyjnego.  Odbiorcami mogą być podmioty wspierające szkołę w realizowaniu s tatutowych zadań.  

5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

6. Podane dane będą przetwarzane na podstawie nin iejszej zgody przez okres niezbędny do realizacji celu, dla 

którego zos tały zebrane lub do czasu odwołania zgody.   

7. Zgodnie z RODO przysługuje Pańs twu: 

•prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art.  15 RODO); 

•prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO); 

•prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji,  gdy przetwarzanie danych nie nas tępuje w celu 

wywiązania s ię z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej (art. 17 RODO);  

•prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art.  18 RODO);  

•prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);  

•prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, u l .  S t a wk i  2 , 

00 - 193 Warszawa). 

8. Gromadzone dane nie będą wykorzys tywane do  zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 

profilowania, a których mowa w art.  22 us t.  1 i 4 RODO.  

9. Wyrażona zgoda jes t dobrowolnym oświadczeniem. Zgoda w każdej chwili może być wycofana. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, k tórego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem.   

             ………………………………………………. 

mailto:sekretariat@spmojusz.pl


                                                                                                                         (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

*zaznacz właściwą odpowiedź 


