
Załącznik nr 1 

Zgłoszenie uczestnictwa w Międzyszkolnym Konkursie „Czeladź – Moje Miasto” 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3 w Czeladzi
 
Nazwa 
placówki

Adres placówki
+ adres 
mailowy

Telefon 
kontaktowy

Imię i nazwisko ucznia, wiek (klasa) Imię i nazwisko opiekuna
artystycznego

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zgłoszenie prosimy dołączyć do prac konkursowych. 



W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, 
iż:
I. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka, ul. Stanisława Staszica 47, 41-250
Czeladź.
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną 
danych osobowych, w następujący sposób:
1) e-mail: iodo@marwikpoland.pl
2) pisemnie na adres siedziby Administratora.
III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA
1. Dane Pani/Pana oraz dziecka przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami 
prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Janusza Korczaka obowiązków
określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej.
2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na 
Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w określonym celu i zakresie.
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu 
podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Janusza Korczaka przechowywane będą przez okres niezbędny do 
realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 
5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1) dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
3) usunięcia danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) przenoszenia danych osobowych,
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a 
w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana oraz dziecka danych do momentu jej wycofania.
VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(Urząd Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
1) ustawowym,
2) umownym,
3) warunkiem zawarcia umowy,
do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli 
zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli wykonać 
takiej umowy.
4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie 
będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE
Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 



OŚWIADCZENIE Zgoda rodziców / prawnych opiekunów dziecka

…………………………………………………………………………………………………….. 
(Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego)

……………………………………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko uczennicy / ucznia)

……………………………………………….…………………………………………………….
(klasa i nazwa i adres szkoły)

 ……………………………………………………………………………………………. 
(Tytuł konkursu) 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 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), dalej RODO wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Czeladzi  w związku  
z organizacją konkursu, którego tytuł wpisano powyżej 

1) danych osobowych wpisanych powyżej, w celu zarejestrowania uczestnika i ogłoszenia wyników
………. (tak / nie),

2) nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie imienia 
i nazwiska, klasy i nazwy szkoły do której uczęszcza oraz wizerunku pracy konkursowej na potrzeby 
działalności edukacyjnej i promocyjnej, realizowanej przez publikację danych: 
● na stronie internetowej pod adresem www.sp3.czeladz.pl/……………. (tak / nie), 
● w wydawnictwach własnych szkoły (np. Kronika Szkoły)    ……….. (tak /nie), 
● w serwisie Facebook na oficjalnym profilu szkoły oraz świetlicy ……………. (tak / nie), 
● na tablicach ogłoszeń oraz galeriach szkolnych (tablice na korytarzach szkoły) ……..…(tak / nie). 

3) przekazanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie imienia i nazwiska, klasy i nazwy 
szkoły do której uczęszcza oraz wizerunku do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Czeladzi 
celem zamieszczenia w wydawnictwach własnych Urzędu Miejskiego w Czeladzi ……………. (tak / 
nie).
Powyższe zgody można w dowolnym momencie odwołać.  Odwołanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie wyrażonej  zgody przed jej
cofnięciem. Zgody są wyrażone dobrowolnie, przy czym brak zgody na zarejestrowanie uczestnika 
i ogłoszenie wyników uniemożliwia udział dziecka w konkursie. Integralną częścią zgłoszenia jest
zamieszczona niżej klauzula informacyjna. 
Prosimy o zapoznanie się z nią.                  

 ……………………………………………………….
 Podpis rodzica / opiekuna prawnego 
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych: Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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), dalej RODO, informujemy, że: 1. Administratorem danych 
osobowych uczestnika konkursu i rodzica (opiekuna) jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w 
Czeladzi, adres siedziby: ul. ul. Stanisława Staszica 47, 41-250 Czeladź.


