.............................................
(pieczęć szkoły)

...........................
(data)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
W V MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE
RECYTATORSKO-WOKALNYM
„Niepodległa w wierszu i piosence”
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA
(wpisać drukowanymi literami)

KLASA

TYTUŁ I AUTOR WYKONYWANEGO UTWORU

NAZWA SZKOŁY:
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA UCZNIA:

UWAGA! W przypadku zgłoszenia ucznia do kategorii poezji śpiewanej razem ze zgłoszeniem należy przysłać
płytę z podkładem muzycznym lub plik mp3, lub podać informację o własnym akompaniamencie
W celu realizacji obowiązków wynikających z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) zwanym, dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w konkursie jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie.
2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody – w zakresie, w jakim została udzielona (art. 6 ust. 1 lit. a)
oraz w celu ochrony żywotnych interesów osób uczestniczących w konkursie, tj. życia i zdrowia uczestników (art. 6 ust.
1 lit. d RODO).
3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: podstawowe dane osobowe.
4. Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji konkursu i promocji konkursu na
stronie internetowej szkoły.
5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania
(poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, prawo do cofnięcia zgody
na przetwarzanie danych przetwarzanych na podstawie zgody.
6. Podanie danych jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w konkursie oraz umożliwiającym nam kontakt w tym
zakresie, a w zakresie obejmującym poniższe zgody – podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę (prosimy o podkreślenie właściwego):
TAK NIE na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celach promocyjnych konkursu;
TAK NIE na wykorzystanie wizerunku dziecka przez ZSP w Kleszczowie na stronie: www.zspkleszczow.pl
utrwalonego podczas przesłuchań konkursowych w celu sporządzenia fotorelacji z przebiegu konkursu.

……………………………………..
Miejsce i data

………………………………………...
Czytelny podpis rodzica lub pełnoletniego ucznia

