
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 

Karta zgłoszenia dziecka do udziału w konkursie 

 

Zgoda na udział w projekcie / warsztatach / konkursie: 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 
 

• Imię i nazwisko ………………………………………………..……………………………………………………. 
 

• Szkoła, wiek, klasa ………………………………………………..……………………………………………….. 
 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
w warsztacie, konkursie, …………………. (nazwa wydarzenia). 

 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

ZGODA 

Wyrażam zgodę na utrwalenie i bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach 

drukowanych, na stronach internetowych i w mediach społecznościowych własnych szkoły oraz jej 

partnerów. 

 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

Obowiązek informacyjny 

• Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła nr ……. w Opolu, przy ul. …………………. 

• Dane przetwarzane są w celu realizowania konkursu, (warsztatach, zajęciach, projektach 

zagranicznych, itp. – dowolnie wstawić) 

• Dane mogą być udostępniane do partnerów i organizatorów lokalnych oraz zagranicznych tych 

działań. W szczególności, informacje mogą być udostępniane w postaci: 

• zgłoszeń do udziału, 

• relacji,  

• sprawozdań,  

• wypracowanych przez uczniów materiałów.  

Dane mogą być publikowane i udostępniane: 

• na stronie internetowej szkoły, w mediach (również społecznościowych) oraz w  materiałach 

promujących działalność szkoły.  

• na stronach internetowych, w mediach (również społecznościowych) oraz w materiałach z 

realizowanych działań partnerów szkoły. W szczególności organizatorów i koordynatorów 

konkursu, w których biorą udział uczniowie lub szkoły. 

• W treści publikacji i materiałów mogą pojawić się dane takie jak: imię, nazwisko, klasa, szkoła, 



osiągnięte wyniki, wiek, wizerunek. 

• Macie Państwo prawo do wglądu i poprawiania treści swoich danych osobowych. Macie Państwo 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec udostępniania danych innym podmiotom.  

• Podanie danych jest dobrowolne, jednocześnie odmowa podania danych może być powodem braku 

możliwości udziału w wybranych działaniach. 

 

Procedura przetwarzania danych osobowych podczas organizacji konkursów, w których biorą udział osoby 

z nie będące uczniami szkoły 

W regulaminie muszą być umieszczone zapisy 

• Kto jest organizatorem konkursu – (wymieniamy wszystkich współorganizatorów). 

• Kto jest administratorem danych osobowych – zazwyczaj ten organizator, który gromadzi dane 

osobowe, czyli w tym przypadku szkoła. 

• Karta zgłoszeniowa uczestnika powinna być załącznikiem do regulaminu. 

• Obowiązkiem szkoły, która zgłasza swoich uczniów do konkursu jest zebranie od 

rodziców/opiekunów prawnych wypełnionych kart zgłoszeniowych, które zawierają: 

• zakres danych osobowych, które chcemy pozyskać, 

• obowiązek informacyjny, 

• zgodę na utrwalanie i upublicznię wizerunku w związku z realizacją konkursu. 

• Karty zgłoszeniowe i zgody zostają w szkole, która zgłasza uczniów do udziału w konkursie.  

Do szkoły organizatora przesyłane są listy zgłoszonych uczniów. Wzór listy stanowi załącznik do 

regulaminu. 

• Dokumentacja w postaci zgłoszeń (w szczególności kart zgłoszeniowych) pozostaje w dokumentacji 

do wglądu organizatora konkursu. 

• Listy uczniów mogą być przesłane do szkoły za pomocą poczty elektronicznej: 

• Organizator podaje do kontaktu adres email, który znajduje się w domenie służbowej oraz 

znajduje się na serwerze pozostającym w jego użytkowaniu. 

• Szkoła, która zgłasza uczniów wysyła wiadomość ze służbowej skrzynki e-mail. 

• Zgłaszający musi zapewnić szyfrowanie połączenia wysyłanej korespondencji e-mail. W razie 

braku możliwości zapewnienia takiego połączenia, należy przesłać zgłoszenie drogą 

tradycyjną. 

• Szkoła zgłaszająca odnotowuje w rejestrze udostępnień, komu udostępniła dane osobowe, zgodnie z 

procedurą obowiązującą w szkole.  

• Po skończonym konkursie dane osobowe, które nie są już potrzebne powinny zostać zniszczone 

zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole. 

 


