
Załącznik nr 2 
Formularz zgłoszeniowy do II Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Z lawendą w tle” – dotyczy uczestnika 

 

 
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 
Biblioteka szkolna 

80-175 Gdańsk, ul. Lawendowe Wzgórze 5  
tel. 58 733 43 00, wew. 9 

email: sp6_biblioteka@onet.pl 
https://zsp6.edu.gdansk.pl 

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ w konkursie recytatorskim i na przetwarzanie danych osobowych 
(dotyczy edycji pod hasłem „Spotkanie z poezją Wisławy Szymborskiej”) 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ……………………………………………………………………………………. 
 
Klasa: ….………...… 
 
Nazwa szkoły: ..……………………………………………………………………………………...…………………..….  
 
Nazwa miejscowości: ……………………………………………………….. 
 
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego*: ..…………………………………………………………..…………… 
 
 
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / mojego podopiecznego* w Konkursie. 
2. Akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam Organizatorowi zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych 

w zakresie niezbędnym do realizacji i promowania Konkursu oraz w celu nagrodzenia laureatów i wyróżnionych. 
3. Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka przez Organizatora Konkursu w postaci zamieszczania zdjęć  

na stronie internetowej, w materiałach marketingowych oraz na Facebooku. 
4. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych uniemożliwiających podpisanie tej 

zgody. Oświadczam też, że w całości przeczytałam/-em treść zgody, Regulaminu Konkursu i w pełni je rozumiem. 
 

 

…..…………….………………...…………………………………. 
            data i podpis rodzica / opiekuna prawnego uczestnika* 

 

* Niepotrzebne skreślić 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
(zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i laureatów Konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gdańsku z siedzibą 
przy ul. Lawendowe Wzgórze 5, 80-175 Gdańsk. 

2. Przedstawicielem Administratora danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Gdańsku, pan Piotr Szepelowski, kontakt: 
p.szepelowski@zsp6.edu.gdansk.pl 

3. Prawidłowość przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośredn ictwem  
adresu e-mail: iod.zsp6@wp.pl 

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora dotyczy wykorzystania imienia i nazwiska rodzica / opiekuna prawnego, imienia i 
nazwiska uczestnika konkursu, nazwy szkoły i miejscowości, do której uczęszcza oraz wizerunku dziecka. Dane te będą wykorzystane przez  
Organizatora tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją i promocją konkursu – m. in. na oficjalnej stronie 
internetowej https://zsp6.edu.gdansk.pl oraz na profilu na Facebooku. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli zgody wyrażonej w formularzu zgłoszeniowym. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez 30 dni od zakończenia Konkursu, za wyjątkiem danych laureatów, których dane będą przechowywane 
bezterminowo. 

7. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwa-
rzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na ich przetwarzanie (pisemnie).  
Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych i brak możliwości udziału w Konkursie. 

8. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, 
mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Administrator nie zamierza przekazywać zebranych danych osobowych innym podmiotom.  
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