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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

Zgłoszenie szkoły do konkursu tematycznego dla uczniów 
klas 4-8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych 

noszących im. Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej 
przebiegający pod hasłem „Gaude Mater Polonia” 

w roku szkolnym 2019/2020 

 

Nazwa szkoły 

 
 
 
 
 

Adres szkoły 

 
 
 
 
 

Powiat 

 

Nr telefonu szkoły 

 

E-mail szkoły 

 

Imię i nazwisko dyrektora 
szkoły 

 

Imię i nazwisko opiekuna 
konkursu 

 

Nr telefonu  
opiekuna konkursu 

 

E-mail 
opiekuna konkursu 

 

Imiona I nazwiska 
uczestników 
konkursu/kategoria 

 

 
 
 



 

  
z 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego dziecka 
na udział w konkursie tematycznym dla uczniów 

klas 4-8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych 
noszących im. Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej 

przebiegający pod hasłem „Gaude Mater Polonia” 
w roku szkolnym 2019/2020 

 
 
 

…………………………………………………………….… 
Imię i nazwisko dziecka  
 
……………………………………………………………… 
Klasa  
 
……………………………………………………………… 

………………………………………………..…………… 

Nazwa i adres szkoły  
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna* ………………………………………………………………….. 
w konkursie tematycznym „Gauder Mater Polonia” organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Świętego Jana 
Pawła II w Lubniu pod patronatem Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Wydziału 
Katechetycznego Kurii Metropolitalnej, Wójta Gminy Lubień. Znam i akceptuję zapisy regulaminu konkursu. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki/mojego syna* przez Organizatora w celu 
organizacji i przeprowadzenia konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). 
Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych i brak wyrażenia 
zgody na ich przetwarzanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie. Uczestnikowi przysługuje 
prawo dostępu do swoich danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru w przypadku gdy 
przetwarzanie danych narusza przepisy prawa. 
Wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych Organizatora danych osobowych oraz wyników 
uzyskanych przez moją córkę/mojego syna* konkursie. 
Organizator konkursu informuje, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w konkursie jest Szkoła 
Podstawowa w Lubniu. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji konkursu. Podstawą prawną 
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. Administrator przekazuje dane instytucjom patronującym. Administrator będzie przechowywał 
dane osobowe do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, tam, gdzie dane przetwarzane są na 
podstawie zgody, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu, dla których je zgromadzono.  
 
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
 
 (Miejscowość,data)   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
(Czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego dziecka)……………………….……………………………………………………….. 
* niepotrzebne skreślić 


