
  
 

Załącznik nr 1  

 

……………………………………………………. 

miejscowość, data   

 

 

Pieczątka szkoły 

 

 

 

Protokół ze szkolnego etapu 

Diecezjalnego Konkursu Biblijnego „Spotkania z Biblią” 

 

 Dnia …… kwietnia 2020 r. w………………………………………………...................... 

odbył się szkolny etap Konkursu Biblijnego. W konkursie wzięło udział …… uczniów Na 

etapie diecezjalnym szkołę reprezentować będą (prosimy podać tylko dwie osoby): 

 

1. ……………………………………………………….. 
                     Imię i nazwisko finalisty liczba punktów  

 

 

2. ……………………………………………………….. 
                    Imię i nazwisko finalisty liczba punktów  

 

                                                                                        Podpisy członków Komisji: 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

KARTA INFORMACYJNA 

Imię i nazwisko finalisty konkursu 

Nazwa, adres, telefon i e-mail placówki 
 

 

Opiekun; 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU UCZESTNICTWA I REALIZACJI 
KONKURSU 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, 
podanych w Karcie informacyjnej w celu uczestnictwa i realizacji Diecezjalnego Konkursu 
Wiedzy Biblijnej „Spotkania z Biblią” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych w roku 
szkolnym 2019/2020 organizowanego przez Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego 
Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie oraz  Szkołę Podstawową im. por. Izydora Kołakowskiego w 
Domanowie;  Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej; Fundację Mater. 
Zgoda obowiązuje od chwili jej wyrażenia do czasu odwołania. 
 
…………………………………………...…                              …………………………………..…………… 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                                                        Data i podpis 
 
ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU DZIECKA 
Proszę zaznaczyć kółkiem wybraną odpowiedź TAK lub NIE 

tak 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie i przetwarzanie wizerunku dziecka, w 
związku z uczestnictwem w Diecezjalnym Konkursie Wiedzy Biblijnej „Spotkania z 
Biblią” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 
organizowanym przez Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w 
Drohiczynie oraz Szkołę Podstawową im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie; 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej; Fundację Mater. Zgoda 
obowiązuje od chwili jej wyrażenia do czasu odwołania. 

nie 

tak 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych dziecka, w 
zakresie: imię, nazwisko, wizerunek, praca i osiągnięcia w celach informacyjnych lub/i 
promocji Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Spotkania z Biblią” dla uczniów klas 
VII i VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 organizowanego przez 
Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie oraz 
Szkołę Podstawową im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie; Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej; Fundację Mater poprzez 
zamieszczenie na stronach internetowych organizatorów, na tablicach ściennych, 
wystawach, w folderach, broszurach itp. Zgoda obowiązuje od chwili jej wyrażenia do 
czasu odwołania. 

nie 

 
 

…………………………………………...…                  …………………………………..…………… 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                                             Data i podpis 



 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 
 
 Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest: 

o Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie ul. 
Kościelna 10. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, telefonicznie pod 
numerem 85/655 78 08 ( wew: 704 ); 85/65 65 704 lub mailowo pod adresem 

katecheza@drohiczynska.pl  
o Szkoła Podstawowa im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie z siedzibą w 

Domanowie 19a (17-120 Brańsk). Może Pan/Pani skontaktować się z nami 
osobiście, telefonicznie pod numerem 85 737-70-01 lub mailowo pod adresem 
spdomanowo@bransk.pl 

o Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej z siedzibą w 
Drohiczynie, ul. Kościelna 10. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, 
telefonicznie pod numerem 85 655-77-55 lub mailowo pod adresem ksm@ksm-
drohiczyn.pl 

o Fundacja Mater, z siedzibą w Drohiczynie, ul. Kościelna 10. Może Pan/Pani 
skontaktować się z nami osobiście, telefonicznie pod numerem 535-300-551 lub 
mailowo pod adresem mater@drohiczynska.pl 

 W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez placówkę danych 
osobowych może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych - Tomasz 
Przewoźny ul. Kościelna 10 , 17-312 Drohiczyn lub za pośrednictwem poszczególnych 
Administratorów Danych. 

 Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa i realizacji Diecezjalnego 
Konkursu Wiedzy Biblijnej „Spotkania z Biblią” dla uczniów klas VII i VIII szkół 
podstawowych w roku szkolnym 2019/2020, w tym w celach promocyjnych. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych lub brak 
zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwiać uczestnictwo w Diecezjalnym Konkursie 
Wiedzy Biblijnej „Spotkania z Biblią” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych w 
roku szkolnym 2019/2020. 

 Może Pan/Pani wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić 
się pisemnie do Administratora Danych. 

 Zebrane dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji 
konkursu, w tym związanych z promocją, a po utracie ich przydatności jako dokumenty 
archiwalne. 

 Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia 
i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia 
danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do 
przeniesienia tych danych osobowych. 

 
Oświadczam, iż zostałem/am zapoznany z przysługującymi mi prawami dotyczącymi 
przetwarzania danych osobowych mojego dziecka przez Wydział Katechezy i Szkolnictwa 
Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie oraz Szkołę Podstawową im. por. Izydora 
Kołakowskiego w Domanowie; Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej; 
Fundację Mater. 
 

 
 
   

………………………………………………                                      .…………………………………………. 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                                            Data i podpis  

tel:856557808
tel:856565704
tel:856565704
mailto:katecheta@drohiczynska.pl
mailto:spdomanowo@bransk.pl

