
 

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

(miejsce na pieczątkę szkoły)         

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

w V Wojewódzkim Festiwalu Językowym 

w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici  

 

NAZWA SZKOŁY:___________________________________________________________ 

ADRES SZKOŁY: ______________________________________________________________ 

DANE  NAUCZYCIELA ZGŁASZAJĄCEGO UCZNIÓW: 

IMIĘ I NAZWISKO: ____________________________________________________________ 

TELEFON: ________________________________________________________________ 

E-MAIL DO KONTAKTU: ________________________________________________________ 

KATEGORIA I (PIOSENKA) 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: 

1.__________________________________________________________________________ 

KATEGORIA II (FILM) 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: 

1.__________________________________________________________________________ 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:  

2.______________________________________________________________________ 

 KATEGORIA III (KOMIKS) 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: 

1.__________________________________________________________________________ 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: 

2.__________________________________________________________________________ 

KATEGORIA IV (PLAKAT) 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: 

1.__________________________________________________________________________ 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: 

2.__________________________________________________________________________ 

 

Pieczątka i podpis dyrektora 



 

Oświadczenie ustawowego przedstawiciela dziecka uczestniczącego  

w V WOJEWÓDZKIM FESTIWALU JĘZYKOWYM  

zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Niegowici 

 

Oświadczam, że będąc przedstawicielem ustawowym 

(Imię i nazwisko dziecka) …………………………………………………………………………… 

 

(Szkoła) ………………………………………………………………………………….………………   

 

(Klasa) ………………………………………………………….……………………….……………… 

 

wyrażam zgodę na jego udział w V WOJEWÓDZKIM FESTIWALU JĘZYKOWYM 

zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Niegowici i związane z tym przetwarzanie danych 

osobowych. Zasady tego festiwalu zostały określone w Regulaminie, z którego treścią 

zapoznałam/łem się.   

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację (wykorzystanie) jego wizerunku na następujących polach 

eksploatacji: publikacja w materiałach marketingowych (broszury i prezentacje), publikacja na stronie 

internetowej Szkoły Podstawowej w Niegowici oraz stronie prowadzonej przez CK w Gdowie.  

Wyrażenie zgody Szkole Podstawowej  w Niegowici na przetwarzanie danych osobowych dziecka jest 

niezbędne do wzięcia przez dziecko udziału w ww. festiwalu. 

 

Szkoła Podstawowa w Niegowici będzie gromadziła, przetwarzała i powierzała dane osobom trzecim 

w celu przeprowadzenia V WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU JĘZYKOWEGO na zasadach 

określonych w regulaminie tegoż festiwalu – w szczególności w celu wyłonienia zwycięzców, 

wręczenia nagród i publikacji informacji o zwycięzcach na powyżej podanych stronach internetowych.  

 

Potwierdzam, że zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną znajdującą się na rewersie niniejszego 

Oświadczenia. 

 

 

 

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

 Data i miejscowość                                         Czytelny podpis przedstawiciela ustawowego dziecka  

  



 

Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), w związku z udostępnieniem danych osobowych Pani/Pana i dziecka 

informujemy, iż: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Szkoła Podstawowa 

im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici, Niegowić 62, 32-420 Gdów, tel. (12) 251 - 95 

– 14, fax (12) 251 - 66 – 01, e-mail: spniegow@op.pl, 
b) Kontakt z Inspektorem ochrony danych: listowny na powyższy adres Administratora; e-

mailowy: iod@pq.net.pl. 
c) Celem przetwarzania jest przeprowadzenie V WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU 

JĘZYKOWEGO zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Niegowici na zasadach 

określonych w regulaminie tegoż festiwalu – w szczególności w celu wyłonienia zwycięzców, 

wręczenia nagród i publikacji informacji o zwycięzcach na podanych w Oświadczeniu do 

turnieju stronach internetowych. 

d) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) ww. 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody osoby. 

e) Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty współpracujące ze 

Szkołą, osoby odwiedzające wskazane w formularzu zgody strony internetowe, a także 

odbiorcy mediów, w których umieszczono informacje. 

f) Zebrane dane będą przetwarzane przez Szkołę przez okres realizacji festiwalu, a następnie 

przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a także okres funkcjonowania 

ww. stron internetowych. Natomiast dane opublikowane w mediach przez okres 

oddziaływania poszczególnych informacji medialnych. 

g) Posiadają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

h) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

i) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia. 

j) Udostępnianie danych osobowych, w tym wizerunku dziecka, jest dobrowolne i brak zgody na 

ich podanie nie rodzi żadnych konsekwencji dla Pani/Pana. Jednakże brak zgody 

uniemożliwia wzięcie udziału w festiwalu. 

k) Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 
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