
Załącznik nr 1        Kraków dn. ………………... 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

„JAK DOBRZE MIEĆ PRZYJACIELA”  

 KONKURS PIOSENKI WIOSENNEJ DLA SOLISTÓW 
 

…………………………………………………………… 
Imię i nazwisko dziecka 

 

…………………………………………………………………………………….……… 
Nazwa i nr przedszkola 

 

……………………………………………………………… 
Wiek dziecka / kategoria (wg regulaminu) 

 

……………………………………………………………………………………….…………… 
Tytuł piosenki i przybliżony czas trwania 

 

…………………………………………………… 
nr telefonu rodzica dziecka 

 

 
…………………………………… 

                                                                                                    Podpis rodzica   

Załącznik nr 2 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ NA WYKORZYSTANIE 

WIZERUNKU DZIECKA NA POTRZEBY KONKURSU  
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 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej zwane „RODO”), informujemy  że: 

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 litera a 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), czyli na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 

realizacji konkursu. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 80, znajdująca się  na os. 

Na Skarpie 8 w Krakowie. Dane zgromadzone w związku z realizacją konkursu będą przechowywane maksymalnie 

przez rok od ogłoszenia wyników. Dostęp do danych będą  miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem 

danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług. Mają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz 

otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych 

osobowych- w przypadku gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem oraz dane osobowe muszą być usunięte w 

celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na 

adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).Podanie danych osobowych jest 

niezbędne, do wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Państwa dane osobowe nie będą  przekazywane osobom 

trzecim, do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.  

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych 

Imię i nazwisko – Krzysztof Krall 

Adres siedziby IOD – ul. Wielopole 17 a, 33-332 Kraków 

e-mail: inspektor3@mjo.krakow.pl 

Stosownie do postanowień art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zezwalam 

na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez Szkołę Podstawową nr 80 w Krakowie, w związku 

z udziałem w konkursie „O Nowej to Hucie Wiosenka”  w celach promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych, 

historycznych, statystycznych oraz archiwalnych. 

 

        …………………………………… 
                                                                                                            Podpis rodzica   

mailto:inspektor3@mjo.krakow.pl

