
 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU 

ZAPOMNI ROSSIJU/ZAPAMIĘTAJ ROSJĘ 

 

1. Imiona i nazwiska członków drużyny:  

 

I................................................................................................................................................... 

 

II.................................................................................................................................................. 

 

2. Szkoła: 

 

Nazwa........................................................................................................................................... 

 

Adres............................................................................................................................................. 

 

Mail............................................................................................................................................... 

 

3. Opiekun drużyny: 

 

Imię i nazwisko........................................................................................................................... 

 

Nauczany przedmiot................................................................................................................... 

 

Mail.............................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………..  

 (imię i nazwisko ucznia – czytelnie)  



 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych oraz ich udostępnianie w niżej podanym celu  

i zakresie.  

 

 Zakres danych:  

imię, nazwisko, miasto i szkoła macierzysta.  

 

 Cel przetwarzania danych:  

prowadzenie dokumentacji konkursowej.  

 

 Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oświadczam, że 

zostałem poinformowany, iż:  

 

 1) Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Szkoły:  

 

Danuta Daszkiewicz-Ordyłowska  

Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego  

53-605 Wrocław pl. Orląt Lwowskich 2a  

 

2) dane będą przetwarzane wyłącznie z godnie z określonym wyżej celem,  

3) dane będą udostępniane wyłącznie upoważnionym odbiorcom,  

4) przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania,  

5) dane podaję dobrowolnie.  

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas 

konkursu Zapomni Rossiju/Zapamiętaj Rosję oraz nieodpłatne wykorzystanie tego wizerunku 

poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej Szkoły, fanpage’u konkursu na 

Facebooku oraz na tablicach ściennych i w folderach szkolnych do celów informacyjnych, 

marketingowych i promocji Szkoły. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani 

terytorialnie. 

 

 Podstawa prawna:  

 

1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: DzU 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.);  

2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: DzU 2006 nr 90, poz. 631 

ze zm.);  

 

………………………………………. ……………………………………….  

 

 (data) (podpisy rodziców/ opiekunów prawnych, podpis pełnoletniego ucznia – czytelnie)  

…………………………………………………..  

 (imię i nazwisko Opiekuna – czytelnie)  

 



 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych oraz ich udostępnianie w niżej podanym celu  

i zakresie.  

 

 Zakres danych:  

imię, nazwisko, miasto, mail i szkoła macierzysta.  

 

 Cel przetwarzania danych:  

prowadzenie dokumentacji konkursowej.  

 

 Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oświadczam, że 

zostałem poinformowany, iż:  

 

 1) Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Szkoły:  

 

Danuta Daszkiewicz-Ordyłowska  

Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego  

53-605 Wrocław pl. Orląt Lwowskich 2a  

 

2) dane będą przetwarzane wyłącznie z godnie z określonym wyżej celem,  

3) dane będą udostępniane wyłącznie upoważnionym odbiorcom,  

4) przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania,  

5) dane podaję dobrowolnie.  

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku podczas konkursu 

Zapomni Rossiju/Zapamiętaj Rosję oraz nieodpłatne wykorzystanie tego wizerunku poprzez 

umieszczanie zdjęć na stronie internetowej Szkoły, fanpage’u konkursu na Facebooku oraz na 

tablicach ściennych i w folderach szkolnych do celów informacyjnych, marketingowych  

i promocji Szkoły. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

 

 

 Podstawa prawna:  

 

1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: DzU 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.);  

2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: DzU 2006 nr 90, poz. 631 

ze zm.);  

 

………………………………………. ……………………………………….  

(data) (podpis Opiekuna drużyny – czytelnie)  

 

 


