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KARTA UDZIAŁU W  WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM 

„POSTAĆ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA NA SPORTOWO” 

(wypełnia opiekun artystyczny) 

…………………………………………………………………….…………………………………………………… 
Data 

I.  Nazwa (numer) Szkoły i adres Szkoły 

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

II. Imiona i nazwiska uczestników konkursu 

1. ……………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………………………… 

8. ……………………………………………………………………………… 

9. ……………………………………………………………………………… 

10. ……………………………………………………………………………… 

11. ……………………………………………………………………………… 

12. ……………………………………………………………………………… 

13. ……………………………………………………………………………… 

14. ………………………………………………..……………………………. 

15. …………………………………………………….……………………….. 

III. Imiona i nazwiska osób przygotowujących dziecko do konkursu. 

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

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

(PROSIMY O WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI) 



*niepotrzebne skreślić 

 

 

KLAUZULA ZGODY  
(wypełnia opiekun prawny) 

 

Czy zgadasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych  

 

TAK Wpisz Twoją decyzję NIE 

   

 

Jeżeli zaznaczyłeś TAK, informujemy Cię, iż: 

zgodnie z 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 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych (RODO), informujemy, iż: 

1) Administratorem danych osobowych dziecka będzie Dyrektor Szkoły. Możesz się z nim kontaktować w 

następujący sposób: listownie na adres siedziby: SP8, ul. Łyskowskiego 28, 87-100 Toruń,  

e-mailowo:  szkola8@zs8.eu, telefonicznie 566 485 670. 

2) Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych dziecka został także powołany inspektor ochrony 

danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: rodo1@tcuw.torun.pl 

3) Wizerunek Twojego dziecka przetwarzany będzie zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit a RODO,  w celu: 

a) udziału w zawodach sportowych/konkursie* organizowanym przez administratora. Przetwarzanie 

odbywa się na postawie Twojej zgody. 

b) Wykorzystanie jego wizerunku w promowaniu działalności administratora, informowania o 

organizowanych przez niego wydarzeniach, związanych z działalnością statutową administratora .  

4) Dane osobowe dziecka możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne 

podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

Dane osobowe dziecka możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie 

administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, 

telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie danych dziecka nastąpić może tylko wtedy, gdy 

zapewnią one odpowiednią ochronę praw.  

5) Dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 

następnie zostaną usunięte. Wizerunek dziecka będzie przetwarzany do czasu cofniecie przez Ciebie zgody 

na przetwarzanie, nie później niż 2 lata od zakończenia zawodów sportowych/konkursu*. 

6) Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka 

konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zaprzestania 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

7) Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w 

dowolnym momencie.  

8) W przypadku, gdy nie podasz nam danych osobowych dziecka nie będzie mogło ono wziąć udziału w 

zawodach sportowych/konkursie* organizowanych przez administratora W przypadku, gdy nie wyrazisz 

zgody wizerunek Twojego dziecka nie zostanie wykorzystany do zrealizowania celu administratora. 

9) Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

 

……………………………………………………………………….. 
                                      Podpis   
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Czy zgadasz się na przetwarzanie wizerunku  Twojego dziecka ? 

 

TAK Wpisz Twoją decyzję NIE 

   

  
Jeżeli zaznaczyłeś TAK, informujemy Cię, iż: 

zgodnie z 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 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych (RODO), informujemy, iż: 

1) Administratorem danych osobowych dziecka będzie Dyrektor Szkoły. Możesz się z nim kontaktować w 

następujący sposób: listownie na adres siedziby: SP8, ul. Łyskowskiego 28, 87-100 Toruń,  

e-mailowo:  szkola8@zs8.eu, telefonicznie 566 485 670. 

2) Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych dziecka został także powołany inspektor ochrony 

danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: rodo1@tcuw.torun.pl 

3) Wizerunek Twojego dziecka przetwarzany będzie zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit a RODO,  w celu: 

a) udziału w zawodach sportowych/konkursie* organizowanym przez administratora. Przetwarzanie 

odbywa się na postawie Twojej zgody. 

b) Wykorzystanie jego wizerunku w promowaniu działalności administratora, informowania o 

organizowanych przez niego wydarzeniach, związanych z działalnością statutową administratora .  

4) Dane osobowe dziecka możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne 

podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

Dane osobowe dziecka możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie 

administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, 

telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie danych dziecka nastąpić może tylko wtedy, gdy 

zapewnią one odpowiednią ochronę praw.  

5) Dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 

następnie zostaną usunięte. Wizerunek dziecka będzie przetwarzany do czasu cofniecie przez Ciebie zgody 

na przetwarzanie, nie później niż 2 lata od zakończenia zawodów sportowych/konkursu*. 

6) Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka 

konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zaprzestania 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

7) Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w 

dowolnym momencie.  

8) W przypadku, gdy nie podasz nam danych osobowych dziecka nie będzie mogło ono wziąć udziału w 

zawodach sportowych/konkursie* organizowanych przez administratora W przypadku, gdy nie wyrazisz 

zgody wizerunek Twojego dziecka nie zostanie wykorzystany do zrealizowania celu administratora. 

9) Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

 

……………………………………………………………………….. 
                                      Podpis   
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Czy zgadasz się na przetwarzanie wytworów  Twojego dziecka ? 

 

TAK Wpisz Twoją decyzję NIE 

   

  
Jeżeli zaznaczyłeś TAK, informujemy Cię, iż: 

zgodnie z 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 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych (RODO), informujemy, iż: 

1) Administratorem danych osobowych dziecka będzie Dyrektor Szkoły. Możesz się z nim kontaktować w 

następujący sposób: listownie na adres siedziby: SP8, ul. Łyskowskiego 28, 87-100 Toruń,  

e-mailowo:  szkola8@zs8.eu, telefonicznie 566 485 670. 

2) Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych dziecka został także powołany inspektor ochrony 

danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: rodo1@tcuw.torun.pl 

3) Wizerunek Twojego dziecka przetwarzany będzie zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit a RODO,  w celu: 

a) udziału w zawodach sportowych/konkursie* organizowanym przez administratora. Przetwarzanie 

odbywa się na postawie Twojej zgody. 

b) Wykorzystanie jego wizerunku w promowaniu działalności administratora, informowania o 

organizowanych przez niego wydarzeniach, związanych z działalnością statutową administratora .  

4) Dane osobowe dziecka możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne 

podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

Dane osobowe dziecka możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie 

administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, 

telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie danych dziecka nastąpić może tylko wtedy, gdy 

zapewnią one odpowiednią ochronę praw.  

5) Dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 

następnie zostaną usunięte. Wizerunek dziecka będzie przetwarzany do czasu cofniecie przez Ciebie zgody 

na przetwarzanie, nie później niż 2 lata od zakończenia zawodów sportowych/konkursu*. 

6) Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka 

konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zaprzestania 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

7) Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w 

dowolnym momencie.  

8) W przypadku, gdy nie podasz nam danych osobowych dziecka nie będzie mogło ono wziąć udziału w 

zawodach sportowych/konkursie* organizowanych przez administratora W przypadku, gdy nie wyrazisz 

zgody wizerunek Twojego dziecka nie zostanie wykorzystany do zrealizowania celu administratora. 

9) Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

 

……………………………………………………………………….. 
                                      Podpis   
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