
 

Zał. 1.  

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ I – VIII  

„Higiena cyfrowa – co robisz offline? Twoje zainteresowania, hobby, pasje.” 
 

 

Imię i nazwisko dziecka:    ..…………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:  ………………………………………………… 

 

Telefon kontaktowy do osoby zgłaszającej pracę konkursową w imieniu dziecka: 

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

 

Szkoła  (nazwa) i klasa :   ………………..…………………………………………………….. 

 

Tytuł zgłaszanej pracy:   ……………………………………………………………………… 

 
Wraz ze złożeniem niniejszej karty zgłoszeniowej do konkursu załączam: 

1) pracę konkursową spełniającą wymogi określone w Regulaminie konkursu 

2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz osoby zgłaszającej pracę przez 

Poradnię w celu organizacji konkursu oraz w celu publikacji wraz z pracą konkursową na stronie 

internetowej (i jej tematem) także danych osobowych dot. autora pracy – uczestnika konkursu (tj. jego 

imienia, nazwiska), oraz danych dotyczących jego szkoły i klasy, do której uczęszcza . 

Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się Regulaminem konkursu  

i jego akceptacją przez rodzica/ opiekuna prawnego dziecka – uczestnika konkursu. 

 

Data: ………………                  ………………..…………… 
       Czytelny podpis osoby zgłaszającej pracę 

 
Zał. 2. 

OŚWIADCZENIE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ PRACĘ, RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

PRAWNYCH UCZESTNIKA KONKURSU W SPRAWIE ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

w związku z udziałem dziecka - uczestnika w Konkursie  pt. „Higiena cyfrowa – co robisz offline? 

Twoje zainteresowania, hobby, pasje”, którego organizatorem jest Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Tarnobrzegu 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i umieszczenie na stronie internetowej organizatora konkursu, 

w mediach społecznościowych moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka – uczestnika 

konkursu, tj. imienia i nazwiska oraz numeru telefonu, zdjęcia i opisu pracy przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnobrzegu do celów kontaktowych, informacyjnych, 

promocyjnych, ogłoszenia wyników Konkursu oraz w celu odbioru naród lub dyplomów dla  dziecka  

w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. 

Zostałem (am) poinformowany(a), że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych w Konkursie na podstawie ww. zgody. 

 

 

………………….……………………………………........... 

Podpis osoby zgłaszającej pracę  

 

 

 

 

 



Zał. 3.   
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w konkursie  

pt. „Higiena cyfrowa – co robisz offline? Twoje zainteresowania, hobby, pasje.”, którego organizatorem  

jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnobrzegu. 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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) - zwanego dalej „RODO”, Administrator Danych Osobowych informuje o zasadach 

przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika Konkursu pt. „Higiena 

cyfrowa – co robisz offline? Twoje zainteresowania, hobby, pasje” jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  

w Tarnobrzegu z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg, zwana dalej „Poradnią”. Z Poradnią 

kontaktować się można listownie na jej adres siedziby, telefonicznie pod numerem 15 847-94-10 oraz za 

pośrednictwem adresu e-mail: poradnia@oswiata.tarnobrzeg.pl 

1. Uczestnikiem Konkursu są uczniowie szkół podstawowych klas I – VIII Pani/Pana dziecko z terenu miasta 

Tarnobrzega. Poradnia przetwarzać będzie imię i nazwisko uczestnika Konkursu oraz osoby zgłaszającej 

pracę w imieniu uczestnika Konkursu, numer telefonu oraz nazwę szkoły i klasę do której  uczęszcza uczeń, 

a także może przetwarzać inne dane osobowe, które mogą zostać przekazane Poradni przez osobę zgłaszającą 

pracę konkursową.  
2. W Poradni wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony 

danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu za pośrednictwem adresu e-mail: 

iodjo@um.tarnobrzeg.pl lub pisemnie na adres siedziby Poradni. 
3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe uczestnika Konkursu przetwarzane będą w następujących 

celach:  
1) przeprowadzenia Konkursu w oparciu o Regulamin Konkursu; 
2) publikacji na stronie internetowej imienia i nazwiska, nazwy i klasy szkoły, tematu pracy uczestnika 

Konkursu (jeśli zawiera dane osobowe inne, niż wyżej wymienione). 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika Konkursu 

jest dobrowolna zgoda wyrażona przez Panią/Pana (zgoda osoby zgłaszającej pracę konkursową ucznia  na 

przetwarzanie jego danych osobowych)na przetwarzanie danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit 

a RODO w związku z organizacją Konkursu przez Poradnię w oparciu o postanowienia Regulaminu 

Konkursu. 
4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 4 pkt 2 będą udostępnione na stronie internetowej Poradni i nie będą 

udostępniane innym podmiotom. 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w ust. 4 celów 

przetwarzania, tj. w okresie udzielonej zgody, nie później jednak niż do czasu realizacji celu dla jakiego są 

przetwarzane w ramach Konkursu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w Konkursie. 
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługują 

Pani/Panu (osobie zgłaszającej pracę, rodzicom/opiekunom prawnym – w stosunku do danych osobowych  

dzieci - uczestników Konkursu) następujące prawa: 

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach 

określonych w art. 15 RODO; 

2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO; 

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) w przypadkach, 

o których mowa w art. 17 RODO; 

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa  

w art. 18 RODO; 

5) prawo do przenoszenia danych w przypadkach, o których mowa w art. 20 RODO; 

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, o których mowa w art. 21 RODO; 

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji kiedy uzna Pan/Pani, ze przetwarzanie danych narusza 

przepisy RODO. 

8) prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (osobie zgłaszającej pracę, 

rodzicowi/opiekunowi prawnemu uczestnika decydujących w imieniu uczestnika lub pełnoletniemu 

uczestnikowi). 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jej 

wycofanie przed odbyciem się Konkursu uniemożliwi udział uczestnika w Konkursie. Wycofanie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w trakcie Konkursu spowoduje brak możliwości ustalenia wyników 

wobec uczestnika Konkursu oraz publikacji prac konkursowych z wykorzystaniem danych osobowych 

uczestnika.  
8. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie podlegają 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu, o którym mowa w art. 22 

ust. 1 i 4 RODO. 
Administrator Danych Osobowych  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

reprezentowana przez Dyrektora Poradni  
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