
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do konkursu „ Triduum Paschalne w obrazach” 
(proszę dopiąć na odwrocie pracy plastycznej) 

 
 

1. Nazwa, adres Szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu 

 

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

2. Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 

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

3. Wiek uczestnika konkursu/ klasa, do której uczęszcza 

 

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

4. Telefon kontaktowy i e-mail uczestnika lub rodzica (opiekuna)  

 

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

5. Imię i nazwisko i e-mail nauczyciela prowadzącego 

 

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

6. Tytuł pracy plastycznej 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zgoda pełnoletniego uczestnika lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika na udział w 

konkursie plastycznym nt. „ Triduum Paschalne w obrazach” 

 Wyrażam zgodę na udział  

 

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

(data) (czytelny podpis pełnoletniego uczestnika/ 

lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika) 

 

W konkursie pt. „ Triduum Paschalne w obrazach”, organizowanym przez: Referat Katechetyczny 

Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie, Zespół 

Szkół Samochodowych, Parafię Świętego Zygmunta w Częstochowie. 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 

udziału w konkursie. 

 

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

                                                                                 (data) (czytelny podpis pełnoletniego uczestnika/ 

                                                                            lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika) 

 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

 

Zgodnie z art. 13 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 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanym dalej „RODO” 

informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie, tel: 34 324-46-52  

    e-mail: zssnr28@wp.pl 

        2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl  

 lub nr tel. 343706314 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art.6 ust. 1 lit. a RODO), w celu organizacji i udziału 

 dziecka/ucznia w konkursie „Triduum Paschalne w obrazach” zgodnie z regulaminem konkursu. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą współorganizatorzy konkursu: Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej 

w Częstochowie, Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie, Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie, 

Parafia Świętego Zygmunta w Częstochowie. Dane  osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom 

uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej przez 

Administratora danych. 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych   osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. 

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych   

 Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest  równoznaczna z brakiem 

    możliwości udziału dziecka/ucznia w konkursie. 

9. Złożenie „Formularza zgłoszeniowego” oznacza akceptację warunków Regulaminu 

 

 

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

                                                                                                         (data) (czytelny podpis pełnoletniego uczestnika 

                                                                                                       lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika) 

mailto:iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl

