
Zapisy do Regulaminu w przypadku zaproszenia do udziału                                  

w organizowanym wydarzeniu dzieci/osoby nie będące uczniami                      

naszej szkoły. 

1. Udział w XVIII Powiatowym Konkursie Matematycznym im. Władysławy Płocic  

„Matematyk na medal” następuje po przysłaniu „Karty zgłoszenia” – załącznik nr 1 i jest on 

jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody przez opiekuna prawnego 

dziecka na:  

- przetwarzanie przez Szkołę Podstawową w Nowym Żmigrodzie danych osobowych dla 

potrzeb związanych z realizacją konkursu,  

- nieodpłatne utrwalenie, dokumentowanie i wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu w 

materiałach Szkoły, 

 - Szkoła może udostępniać dane uczestników konkursu w zakresie imienia, nazwiska, 

wyników konkursu oraz wizerunku na podstawie złożonego oświadczenia – załącznik nr 2. 

 2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 - Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu zorganizowania XVIII 

Powiatowego Konkursu Matematycznego im. Władysławy Płocic „Matematyk na medal” 

jest: Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie reprezentowana przez Dyrektora. Kontakt do 

Administratora: tel. 13 4415031, e-mail: nzsp@poczta.onet.pl, adres: ul. Mickiewicza 4, 38-

230 Nowy Żmigród.  

- Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadnionego interesu 

realizowany przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz wyrażona zgoda zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych 

osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych skutkuje 

brakiem możliwości uczestnictwa Powiatowym Konkursie Matematycznym im. Władysławy 

Płocic „Matematyk na medal”.  

- Każda osoba czyjej dane są przetwarzane posiada prawo dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych jeżeli zachodzą przesłanki 

do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.  

- Przetwarzanie danych będzie odbywać się przez okres nie dłuższy niż do wykonania 

wskazanych celów.  

- Odbiorcami danych mogą być podmioty które na podstawie przepisów prawa uzyskują do 

nich dostęp.  

- Istnieje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 



 - Osoba, która uważa, że jej prawa i wolności zostały naruszone poprzez nieprawidłowe 

przetwarzanie danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

danych Osobowych.  

- Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji oraz 

czynności profilowania wobec powyższych danych.  

- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – oświatarodo@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 

XVIII Powiatowy Konkurs Matematyczny im. Władysławy Płocic                                    

„Matematyk na medal” 

1. Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………………….  

2. Szkoła delegująca (adres, telefon, e-mail) …………………………………………….…... 

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

3. Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna (telefon kontaktowy) …...………………...…..…... 

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

 

 …………………………………..……  

podpis i pieczątka dyrektora szkoły  

 

 

Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na publikację moich danych osobowych (imię i 

nazwisko, miejsce pracy i wizerunek) w materiałach informacyjnych dotyczących XVIII 

Powiatowego Konkursu Matematycznego im. Władysławy Płocic „Matematyk na medal” 

zamieszczonych na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie.  

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

  

 

……………….…….., dnia …………                …………………………….  

podpis nauczyciela opiekuna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu  

Zgoda na udostępnienie wizerunku 

 ……………………………… ……………….………………, dnia ……………………  

(imię i nazwisko)  

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o 

ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oświadczam, że:  

• wyrażam zgodę  

• nie wyrażam zgody na nieodpłatne rejestrowanie mojego wizerunku oraz wykorzystanie 

tego wizerunku w celach promocyjnych i informacyjnych Szkoły Podstawowej im. bł. ks. 

Władysława Findysza – Męczennika w Nowym Żmigrodzie poprzez umieszczanie zdjęć i 

nagrań w przestrzeni publicznej tj. stronie internatowej Szkoły, lokalnej prasie, na tablicach 

ogłoszeń w obszarze budynku Szkoły. 

 Jednocześnie oświadczam, iż: 

 1. niniejsza zgoda jest nieodpłatna, dla potrzeb promocji wydarzenia wizerunek może być 

użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, 

kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być 

uzupełniony towarzyszącym komentarzem z podaniem danych osobowych – bez obowiązku 

akceptacji produktu finalnego, 

 2. wizerunek nie może być użyty do innych celów, w formie lub publikacji obraźliwej lub 

naruszać w inny sposób dobra osobiste,  

3. niniejsze zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku nie uprawnia do „przeniesienia” tej 

zgody na osobę trzecią. 

 

 …………….……….…………………………………..  

                                                               (podpis) 


