
Załącznik nr 1 do Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu z…….  

 
 

………………………………………………….. 

         (Pieczęć szkoły                                                

 

 
Karta  zgłoszenia ucznia do Wojewódzkiego Konkursu  z ...........................................................*  

                                                                                                        (nazwa przedmiotu ) 

dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego 
w roku szkolnym 2022/2023 

Imię (imiona) ucznia*  

Nazwisko ucznia*  

Data urodzenia*  

Miejsce urodzenia*  

Nazwa szkoły podstawowej*  

Adres szkoły* Ulica, numer domu  

Miejscowość  

Powiat  

Gmina  

Klasa, do której uczęszcza uczeń 
w roku szkolnym 2022/2023 *  

 

Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu 

Administrator danych 
Administratorem danych osobowych na etapie szkolnym jest ……………………………. (nazwa, dane kontaktowe szkoły). 
Inspektor ochrony danych 
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym 
Inspektorem ochrony danych ……………………..……. (adres e-mail IOD szkoły)   
Cel przetwarzania 
Celem przetwarzania jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy  
w praktycznym działaniu, tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół, promowanie nauczycieli 
i szkół wspierających uzdolnienia uczniów.  
Podstawa przetwarzania 
Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.  
Odbiorcy danych 
Odbiorcą danych osobowych uczestnika konkursu jest Pomorski Kurator Oświaty. 
Prawa osób 
Uczestnicy konkursu mają prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, 
prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ). 
W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraziła/ł zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody oraz żądać 
usunięcia danych. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub drogą mailową. 
Informacja o wymogu podania danych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przystąpienie do konkursu. 

Podpis i pieczęć dyrektora szkoły 
 

 
 
 
 

Administrator danych 
Administratorem danych osobowych na etapie rejonowym i wojewódzkim konkursu jest Pomorski Kurator Oświaty z siedziba w 
Gdańsku, 80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 24 tel. 58 322 29 00, 58 322 29 25, fax 58 322 29 01,e-mail: 
kuratorium@kuratorium.gda.pl. 
Inspektor ochrony danych 
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym 
Inspektorem ochrony danych iod@kuratorium.gda.pl   
Cel przetwarzania 
Celem przetwarzania jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy  
w praktycznym działaniu, tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół, promowanie nauczycieli 
i szkół wspierających uzdolnienia uczniów.  
Podstawa przetwarzania 
Podstawą przetwarzania są: 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
mailto:kuratorium@kuratorium.gda.pl
mailto:iod@bgsw.pl
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art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. 
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku wyrażenia zgody na upublicznienie wizerunku, imienia, nazwiska i nazwy szkoły laureatów 
konkursu. 
Odbiorcy danych 
Odbiorcami danych osobowych uczestnika konkursu mogą być podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na 
podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania w imieniu administratora. 
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku, odbiorcami danych osobowych laureatów konkursu będą wszystkie 
osoby korzystające z naszych mediów społecznościowych Facebook. 
W przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie imienia, nazwiska i nazwy szkoły, odbiorcami danych osobowych laureatów 
konkursu będą wszystkie osoby korzystające z naszej strony internetowej, na których zostanie umieszczona informacja o 
wynikach konkursu. 
Prawa osób 
Uczestnicy konkursu mają prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, 
prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ). 
W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraziła/ł zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody oraz żądać 
usunięcia danych. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub drogą mailową. 
Informacja o wymogu podania danych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przystąpienie do konkursu. 

☐ Wyrażam zgodę** 

☐ Nie wyrażam zgody 

Na udostępnienie imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka  
na stronach internetowych informujących o wynikach konkursu, t.j.:  Kuratorium 
Oświaty w Gdańsku, szkoły będącej Organizatorem Konkursu i szkoły, w której 
powołano Rejonową Komisję Konkursową. 

☐ Wyrażam zgodę** 

☐ Nie wyrażam zgody 

Na udostępnienie wizerunku mojego dziecka w mediach społecznościowych 
Facebook Kuratorium Oświaty w Gdańsku, w których zostanie zamieszczona 
fotorelacja z Wojewódzkiej Gali Wręczenia Zaświadczeń Laureatom 
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna   

 

 
 
 
 

* wypełnić komputerowo 

** zaznacz jedną odpowiedź  

 

 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl

