
 

Załącznik do Regulaminu  Szkolnego Konkursu Recytatorskiego 

 

ZGŁOSZENIE 

DO SZKOLNEGO  KONKURSU  RECYTATORSKIEGO 

„Liryczne przemyślenia – nie tylko romantycznie” 

rok szkolny 2022/2023 

 (uczeń pełnoletni) 

 

Imię i nazwisko ucznia  

 

Klasa  

 

 

TYTUŁ i AUTOR 

WYBRANEGO UTWORU 

 

 

 

 

 

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

                                                                                          podpis ucznia pełnoletniego 

 

Oświadczam że,  

 

1. Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Szkolnego Konkursu Recytatorskiego 

organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące  im. Adama Mickiewicza w Kolnie  i akceptuję 

jego warunki;  

2. Zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną. 

 

 

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

      miejscowość i data                                                           podpis ucznia pełnoletniego 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących (imię i nazwisko, klasa, 

osiągnięcie, wizerunek) jako uczestnika konkursu dla celów związanych z organizacją, realizacją oraz 

promocją szkolnego konkursu recytatorskiego poprzez stronę internetową szkoły. 

 

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

          miejscowość i data                                                           podpis ucznia pełnoletniego 

 

 
  



Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?  (klauzula i informacyjna) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 ze zm.) - zwanego dalej RODO, informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie  

reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 34, 18-500 Kolno, nr telefon (86) 278 

26 61, adres email: zsp@powiatkolno.pl 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: 

iod@powiatkolno.pl w sprawie sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących 

uprawnień.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji szkolnego konkursu, a w 

szczególności w celu realizacji działalności statutowej szkoły tj. rozbudzenia i rozwijania uzdolnień i 

zainteresowań uczniów, tworzenia płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów, promowania 

uzdolnień uczniów, a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami 

RODO. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

Oświatowe. 

5. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz 

opublikowania informacji o zwycięzcach konkursu. 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być członkowie komisji konkursowej, podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów prawa. 

7. Będziemy publikować imię i nazwisko, klasę, osiągnięcie, wizerunek Finalistów oraz wizerunek uczestników 

konkursu na stronie internetowej szkoły. 

8. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach. 

9. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator mają prawo do:  dostępu do swoich danych oraz 

otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia 

przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - zgodnie z przepisami RODO. 

10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody przysługuje 

Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest 

niezgodne z przepisami prawa. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w 

Konkursie. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie. 

13. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 


