ZAŁĄCZNIK NR 1
XXIV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
JĘZYKA FRANCUSKIEGO
Szkoła Podstawowa nr 12
im. Powstańców Śląskich
ul. Górnośląska 45
00-458 Warszawa
Tel/fax: 022 628 11 41 wew.23
e-mail: sp12@sp12w.edu.pl

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
Nazwa szkoły zgłaszającej
Adres szkoły i telefon
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego
Telefon kontaktowy nauczyciela
Ilość uczestników

Imiona i nazwiska uczestników, klasa

Tytuł prezentacji
Czas prezentacji

Wymagania techniczne

-

Uwaga! Jeśli z tej samej szkoły bierze udział więcej niż jedna grupa uczestników, to dla
każdej prezentacji należy wypełnić oddzielną kartę zgłoszenia.

ZAŁĄCZNIK NR 2
Zgoda na przetwarzanie danych nauczyciela prowadzącego
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w
karcie zgłoszenia uczestnika w „XXIV Międzyszkolnym Konkursie Języka Francuskiego”
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie w
celu rejestracji uczestników i kontaktach w sprawach organizacyjnych. Wyrażenie zgody jest
dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału
w konkursie.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją na temat przetwarzania danych
osobowych uczestnika konkursu. (link do informacji dotyczącej przetwarzania danych
osobowych uczestnika konkursu)

………………………..……………………………………………………….
(data i podpis nauczyciela prowadzącego)

Zgoda na uczestnictwo w konkursie
Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka
………………………………………………. w „XXIV Międzyszkolnym Konkursie
Języka Francuskiego” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 12 im. Powstańców
Śląskich w Warszawie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
rejestracji uczestników, oceny zaprezentowanego utworu i poinformowania o wyniku
konkursu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją na temat przetwarzania danych
osobowych uczestnika konkursu. (link do informacji dotyczącej przetwarzania danych
osobowych uczestnika konkursu)

………………………..……………………………………………………….
(data i podpis opiekuna prawnego )

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestnika
konkursu
Przyjmuję do wiadomości, że 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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO:
1. Organizatorem konkursu, czyli Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana
dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich z siedzibą w Warszawie (00-458), ul.
Górnośląska 45, tel.: (22) 628 11 41, adres e-mail: sp12@sp12w.edu.pl reprezentowana przez dyrektora
szkoły.
2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu:
a) zakwalifikowania się i uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Administratora danych na
podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) przeprowadzenia procesu oceny wystąpień konkursowych zgodnie z regulaminem na podstawie
udzielonej przez Panią/Pana zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c) popularyzacji konkursu oraz działalności Szkoły realizowane jako zadanie w interesie publicznym
(podstawa art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w przypadku wizerunku na podstawie udzielonej przez Panią/Pana
zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
d) archiwizacyjnym, zgodnie z przepisami (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 2 odbiorcą danych osobowych będą:
a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu: firma świadcząca usługi hostingu strony internetowej
Szkoły, (odbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO);
b) dane mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Sąd,
Prokuratura) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu, a także po jego zakończeniu w celach
promocyjnych oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane w celach
archiwizacyjnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną wynikającą z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub z innych przepisów prawa.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka mogą Państwo
złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych oraz o kopię danych, sprostowanie danych, usunięcie danych
przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych stronach internetowych, ograniczenie
przetwarzania i przenoszenie danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu. Zakres każdego z tych praw
oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może
Pani/Pan korzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania Państwa danych przez
Administratora.
6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1
lit a RODO), podanie danych jest dobrowolne i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych lub danych Pani/Pana dziecka narusza
przepisy prawa.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie (za wyjątkiem zgody na przetwarzanie wizerunku,
która nie ma wpływu na możliwość uczestniczenia w konkursie).
9. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i
nie będą profilowane. Nie będą także przekazywane do państwa trzeciego.
10. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z tym przetwarzaniem. Prosimy o kontakt na adres mailowy: IOD@sp12w.edu.pl lub listownie
na adres podany w punkcie 1 z informacją, że wiadomość jest adresowana do inspektora ochrony danych.

