
Załącznik do Regulaminu  Szkolnego Konkursu Recytatorskiego 

„Liryczne przemyślenia”  

 

KARTA UCZESTNIKA  

SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

 „LIRYCZNE PRZEMYŚLENIA” 

rok szkolny 2020/2021 

Dane rejestracyjne: 

Imię i nazwisko uczestnika 

(ucznia) 

 

 

Klasa  

 

Nr telefonu do kontaktu 

rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 

 

 

TYTUŁ i AUTOR 

WYBRANEGO UTWORU 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I A 

Ja, niżej podpisana/ podpisany oświadczam, że: 

Tak**  Nie** 

Zapoznałam/ em się z treścią Regulaminu Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „Li-

ryczne przemyślenia” i akceptuję jego postanowienia. 

   Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Szkolnym Konkursie Recytatorskim „Li-

ryczne przemyślenia” na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu***. 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych moje-

go dziecka***  zawartych w Karcie uczestnika w celu promocji, organizacji i przepro-

wadzenia Konkursu oraz wyłonienia jego zwycięzców. 

  Zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach, w tym dostępie do swo-

ich danych osobowych/ danych osobowych mojego dziecka*** oraz do żądania  ich 

uzupełnienia i sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich 

usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zebrane z narusze-

niem prawa albo gdy już są zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane, a tak-

że prawie do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgod-

ność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnię-

ciem.  

Niniejsze oświadczenia oraz dane osobowe składam dobrowolnie, a podane przeze mnie informacje są 

zgodne z prawdą. 

 

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

                    Miejscowość, data                                                       czytelny podpis uczestnika Konkursu/ rodzica(opiekuna  prawnego)                                                        



** postaw znak X we właściwej kratce 

*** dotyczy, gdy uczestnikiem Konkursu jest osoba niepełnoletnia 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016 r., str. 1 ze zm.) - zwanego RODO, informujemy, że Administratorem danych osobowych podanych przez 

Uczestnika konkursu, rodzica/ opiekuna prawnego jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie  repre-

zentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 34, 18-500 Kolno, nr telefon (86) 278 26 61, adres email: 

zsp@powiatkolno.pl 
 

Pełen obowiązek informacyjny dostępny jest w Regulaminie SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

„LIRYCZNE PRZEMYŚLENIA” rok szkolny 2020/ 2021”, jak również w siedzibie Administratora. 

 


