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Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
z elementami astronomii i kosmologii

Międzygwiezdny Pył

Zgłoszenie udziału
(wypełnia nauczyciel - szkolny koordynator konkursu)

Zgłoszenie należy przesłać na poniższy adres e-mail oraz dołączyć do wysyłanych prac.

credoschoolpoland@gmail.com

grupy wiekowe
L.p. Imię i nazwisko ucznia Klasa

klasy
1-3

1.

2.

3.

klasy
4-6

4.

5.

6.

klasy
7-8

1.

2.

3.

Imię i nazwisko nauczyciela -szkolnego koordynatora konkursu:

.....................................................................................................................

e-mail nauczyciela: .......................................................................................

Nazwa szkoły, adres, nr telefonu, adres e-mail:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

UWAGA:

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika/opiekuna prawnego

zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku na potrzeby konkursu.
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Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
z elementami astronomii i kosmologii

Międzygwiezdny pył

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE

Oświadczam, że mój syn/moja córka……………………………………………………

klasa……………………… z ………………………………………………………………
(nazwa szkoły)

jest autorem pracy pt. ……………………………………………………….……………

wykonanej na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Międzygwiezdny pył.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu konkursu, który

rozumiem i w pełni akceptuję.

Wyrażam zgodę na upublicznienie jego/jej danych jako autora, oraz na nieodpłatne

wykorzystanie prac przez organizatora - upowszechnienie na stronach

internetowych organizatorów a zwłaszcza: PCE Brzesko, CREDO, szkół będących

współorganizatorami konkursu oraz na Facebooku.

Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez

moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z

konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronach internetowych

organizatorów konkursu, profilu Facebook oraz w innych formach utrwaleń.

……………………………………………………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

…………….……………………………………….
data i miejscowość
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Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

z elementami astronomii i kosmologii
Międzygwiezdny pył

RODO
[obowiązek informacyjny realizowany zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane:
„RODO”)]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Powiatowe Centrum Edukacji w
Brzesku, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r (Dz. U. z dnia 24.05.2018 r. poz 1000) do
celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, realizacji, monitoringu i ewaluacji
konkursu.

W związku z ubieganiem się mojego dziecka/podopiecznego o udział w
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Powiatowe
Centrum Edukacji, ul. Piastowska 2b, 32-800 Brzesko
2. Dane dziecka będą przetwarzane w celu:

a) rozpatrzenia złożonego zgłoszenia do udziału w Konkursie Plastycznym
Międzygwiezdny Pył na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
a „RODO”);
b) wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania,
monitorowania programu i ewaluacji jego wyników (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f
„RODO”).

3. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2
mogą być:

a) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych
(podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
b) podmioty, którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie
przepisów prawa.

4. Dane osobowe dziecka nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
5. Dane osobowe dziecka nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.
6. Dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym
do realizacji celów wskazanych w punkcie 2:

a) w związku z procesem rozpatrywania formularzy zgłoszeniowych, do czasu
zakończenia procesu, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy prawa dla celów archiwizacyjnych;

7. Przysługują mi następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21
„RODO”.

8. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na
przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”;
9. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznam, że
przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”;
10. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres
poczty elektronicznej: info@pce-brzesko.pl
11. Podanie danych jest warunkiem koniecznym rozpatrzenia zgłoszenia do udziału w
Konkursie Plastycznym, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udziału w konkursie.

.....................................................................................................
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu


