
 
Załącznik Nr 1 

do Regulaminu Powiatowego Konkursu na plakat promujący 
Obchody 230, Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja dla uczniów 
szkół podstawowych z terenu powiatu częstochowskiego  

 
 

   ………………………… 
(miejscowość i data)  

       
    ………………………………………… 
                      Pieczęć szkoły 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU 
szkoła podstawowa  

 
1.  Nazwa szkoły:………………………………………………………............................................................................, 
 

Adres szkoły:………………………………………………….................................................................................., 
 
Telefon kontaktowy:………………………………………………………………………………………………………, 
 
e-mail szkoły:………………………………..........................................................................................................., 
 

2.  Imię i nazwisko opiekuna pracy, telefon kontaktowy:……………….…..……………………………………..…….., 

3. Imię i nazwisko ucznia:……………………………………………………………………………………………………., 

 Wiek:…………………………………………………………………………………………………………………, 

 Miejscowość:………………………..………………………………………………………………………………, 

4.  Klasa:……………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                 

5. Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych) - RODO 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej do celów 

związanych z przeprowadzeniem Powiatowego Konkursu na plakat promujący Obchody 230, Rocznicy Uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu częstochowskiego. Oświadczam, że 

zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną Administratora danych osobowych będącej załącznikiem do niniejszej 

karty zgłoszeniowej. Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że: Administratorem danych osobowych 

w ramach Powiatowego Konkursu na plakat promujący Obchody 230, Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja dla 

uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu częstochowskiego, organizowanym przez Poseł na Sejm RP Lidię 

Burzyńską jest Biuro Poselskie Poseł na Sejm RP Lidii Burzyńskiej mieszczące się przy Al. NMP 24/10 w 

Częstochowie. 

Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

6. W załączeniu przekazuję oświadczenia rodziców lub opiekunów dzieci biorących udział w Powiatowym Konkursie 

na plakat promujący Obchody 230, Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja dla uczniów szkół podstawowych z 

terenu powiatu częstochowskiego,  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

 
 
       ………………………                                                                                          
Podpis nauczyciela/ opiekuna                                                                  
 
 
 
    …………………………………………..…..                                                                                                                                                
Podpis i  pieczęć Dyrektora Szkoły                                                                                                                                             

       
 

 
 

*  właściwe podkreślić  

 
 



 
 
 
 

Załącznik do karty zgłoszeniowej do konkursu 
 
   

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem 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) – RODO - informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych jest: Biuro Poselskie Poseł na Sejm RP Lidii 

Burzyńskiej, mieszczące się przy Al. NMP 24/10 w Częstochowie. 

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa 

3) dane będą przetwarzane wyłączenie na cele związane z przeprowadzeniem Powiatowego 

Konkursu na plakat promujący Obchody 230. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja dla 

uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu częstochowskiego na podstawie świadomej 

zgody osób, których dane dotyczą - art. 6 ust 1 lit a RODO, 

4) dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Powiatowego 

Konkursu na plakat promujący Obchody 230. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja dla 

uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu częstochowskiego oraz przez okres 

archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych, 

5) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

6) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

7) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2, 

8) podanie danych osobowych jest niezbędne, ponieważ jest konieczne do przeprowadzenia 

Powiatowego Konkursu na plakat promujący Obchody 230. Rocznicy Uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu częstochowskiego. 

9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania. 

 


