
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH                                                                    Załącznik do Regulaminu 

PRZY UZDROWISKU SP. Z O.O.  

W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH 

 KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZROZUMIEĆ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ” 
 

Imię, nazwisko 
 

 

Klasa, wiek 
 

 

Adres korespondencyjny ucznia 
 

 

Telefon kontaktowy 
 

 

Nazwa szkoły, adres 
 

 

Uwagi o uczniu 
 

 Oświadczam, że:  

1. Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu.  

2. Wyrażam zgodę na bezpłatną publikację prac mojego dziecka/podopiecznego na stronach internetowej organizatora 

konkursu. 

3. Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania mojego dziecka/podopiecznego przez 

organizatora konkursu.  

4. Wyrażam zgodę ma bezterminową licencję dotyczącą publikacji prac oraz ich kopiowania i powielania. 

5. Wyrażam zgodę na zbieranie przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu plastycznego  
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. reprezentowany przez 

Dyrektora, z siedzibą ul. Uzdrowiskowa 49. 43-230 Goczałkowice-Zdrój, e-mail: dyrektor@zssstokrotka.wizja.net, tel. 32 212-70-63 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@zssstokrotka.wizja.net  

3. Dane osobowe  przetwarzane na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, na podstawie ustawy o systemie oświaty 

oraz ustawy Prawo oświatowe, 

• rozporządzenia MEN z dn. 24.08.2017 w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo- 

wychowawczych w przedszkolach I szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. 2017, 
poz. 1654 § 2 pkt 2). 

4. Dostęp do danych osobowych posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.. 

5. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa): 

• dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu; cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

6. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest odrzucenie zgłoszenia.  

7. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy prawa. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych,(Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).  
 

 

 

 

              

……………………………………..                                                …………………………………… 
               Miejscowość, data                                                                                        Podpis rodzica/opiekuna prawnego 


