
DIECEZJALNY KONKURS „ŻYCIE W BIBLII, BIBILA W ŻYCIU”: 

PRZYPOWIEŚCI JEZUSA 

 

 

CELE KONKURSU: 

1. Mobilizowanie uczniów do lektury Pisma świętego. 

2. Pogłębianie wiedzy biblijnej. 

3. Zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką postaci i wydarzeń biblijnych. 

4. Kształtowanie umiejętności uniwersalnego i ponadczasowego odczytywania przesłania 

Pisma świętego. 

5. Kształtowanie umiejętności przygotowywania materiałów promujących wartości 

chrześcijańskie w mediach społecznościowych. 

6. Kształtowanie umiejętności wyrażania osobistych przeżyć o charakterze religijnym. 

7. Kształtowanie postaw moralnych w oparciu o biblijne wzory. 

8. Kształtowanie postaw promujących wartości chrześcijańskie wśród rówieśników 

obecnych w mediach społecznościowych. 

9. Promocja talentów plastycznych, literackich i filmowych. 

 

ORGANIZATORZY: 

– Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, 

– Szkoła Podstawowa im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie, 

- Fundacja MATER. 

REGULAMIN KONKURSU: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu diecezji 

drohiczyńskiej. 

2. Konkurs będzie przebiegał w następujących kategoriach: 

Kategoria I – klasy I – III szkoły podstawowej – praca plastyczna; 

Kategoria II – klasy IV – VI szkoły podstawowej – komiks lub współczesna wersja wybranej 

przypowieści (praca literacka); 

Kategoria III – klasy VII – VIII szkoły podstawowej – praca literacka lub filmowa na temat: 

Moje życie w świetle przypowieści. 



3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

4. W konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w niniejszym 

regulaminie. 

5. Praca plastyczna: wykonana samodzielnie przez jednego autora, format A3, technika 

dowolna (z wyjątkiem technik wykorzystujących materiały nietrwałe i sypkie typu: ryż, 

kasze, plastelina itp.). Prosimy nie składać (nie zaginać) prac. 

6. Komiks: książeczka formatu A4, łącznie 20 pól komiksowych na 5 stronach A4, (nie 

wliczamy ewentualnych okładek), wykonana ręcznie przez jednego autora. Nie 

dopuszcza się druku i wykonania komiksu w programie komputerowym. 

7. Praca literacka: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, tekst wyjustowany,  

2 strony. 

8. Film: krótkie i ciekawe przesłanie przypowieści ujęte w filmiku nagranym telefonem 

komórkowym (jak na TikToka): kamera w pozycji pionowej, czas trwania max. 3 

minuty. Po zrealizowaniu nagrania należy przesłać link z dysku OneDrive na pocztę 

szkoły: spdomanowo@bransk.pl lub zapis na nośniku zewnętrznym pocztą 

tradycyjną. 

9. Na odwrocie prac plastycznych i literackich należy przykleić wydrukowaną i 

wypełnioną metryczkę. Tę samą metryczkę należy dołączyć do nagrania filmowego 

(zał.1).  

10. Do każdej pracy należy dołączyć zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisane 

przez rodzica oraz nauczyciela katechetę (zał. 2 i zał. 3).  

11. Każda szkoła, razem z pracami konkursowymi, przesyła kartę zgłoszeniową według 

wzoru (zał. 4). 

12. Szkoły przystępujące do konkursu mogą przesłać dowolną ilość prac spełniających 

kryteria poszczególnych kategorii.  

13. Termin składania prac upływa 11 marca 2022 – decyduje data stempla pocztowego. 

Prace należy przesyłać na adres Organizatora lub dostarczyć osobiście do sekretariatu 

szkoły (SP w Domanowie, Domanowo 19a, 17-120 Brańsk, z dopiskiem: 

DIECEZJALNY KONKURS „ŻYCIE W BIBLII, BIBILA W ŻYCIU”). 

14. Prace oceni profesjonalne Jury powołane przez Organizatorów. Decyzja Jury jest 

ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

Kryteria oceny pracy: 

- zgodność z tematem i wyznaczoną formą, 

- kreatywność uczestnika konkursu, 



- walory artystyczne pracy, a w przypadku pracy literackiej – walory językowe, 

- estetyka wykonania pracy. 

15. Jury wyłoni laureatów 1., 2., 3. miejsce i przyzna wyróżnienia w każdej kategorii. 

16. Wyniki konkursu zostaną podane do 1 kwietnia 2022  na stronach internetowych 

Organizatorów: https://spdomanowo.edupage.org/    https://katecheza.drohiczynska.pl/ 

Katecheci odpowiedzialni są za przekazanie informacji nagrodzonym uczniom, ich 

rodzicom, dyrektorowi szkoły, proboszczowi oraz dołożenie wszelkich starań, by 

laureaci przybyli na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, które odbędzie się 6 kwietnia 

2022 r. w SP w Domanowie. 

17. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Szkole Podstawowej im. por. 

Izydora Kołakowskiego w Domanowie. 

 

OBOWĄZEK INFORMACYJNY 

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest: 

1.1. Szkoła Podstawowa im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie, reprezentowana 

przez Dyrektor Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie, 

Domanowo 19a, 17-120 Brańsk. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, 

poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 857377001 

1.2. Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie ul. 

Kościelna 10. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, telefonicznie pod 

85/655 78 08 (wew. 5040 ) lub mailowo pod adresem wnkdr@drohiczynska.pl 

1.3.  Fundacja MATER z siedzibą w Drohiczynie, ul. Kościelna 10. Może Pan/Pani 

skontaktować się z nami osobiście, telefonicznie pod 535 300 551 lub mailowo pod 

adresem mater@drohiczynska.pl 

2. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania przez: 

2.1.  Szkołę Podstawową im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie danych 

osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych 

za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: 

iod_sp_domanowo@podlaskie.pl 

2.2.  Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie ul. 

Kościelna 10. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, telefonicznie pod 

85/655 78 08 (wew. 5040 ) lub mailowo pod adresem wnkdr@drohiczynska.pl 

https://spdomanowo.edupage.org/
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2.3.  Fundacja MATER z siedzibą w Drohiczynie, ul. Kościelna 10. Może Pan/Pani 

skontaktować się z nami osobiście, telefonicznie pod 535 300 551 lub mailowo pod 

adresem mater@drohiczynska.pl 

3. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w związku z uczestnictwem w Diecezjalnym 

Konkursie „Życie w Biblii, Biblia w życiu” organizowanym w zakresie działalności kulturowej 

oraz promocji Organizatorów. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do sprawnej 

realizacji tych zadań.  

4. Podanie lub przekazanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje 

Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich 

przetwarzanie. Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich 

przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniu/zadaniu, 

którego dotyczy zgoda. 

5. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się 

pisemnie do Administratora Danych. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane 

te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych 

osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia 

merytorycznego/organizacyjnego. 

7. Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania 

zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych 

zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych zgodnie z 

obowiązującą w jednostce instrukcją archiwalną. 

8. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i 

aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać ograniczenia przetwarzania lub usunięcia 

danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do 

przeniesienia danych osobowych. 

9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku 

przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem 

RODO. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

1. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz pracy jest równoznaczne z 

uznaniem warunków regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację danych osobowych 

autora i opiekuna w materiałach dotyczących konkursu – w tym na stronach 

internetowych Organizatorów oraz w środkach masowego przekazu. 

2. Administratorami danych osobowych są Organizatorzy konkursu: Wydział Katechezy i 

Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, Szkoła Podstawowa im. 

por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie oraz Fundacja MATER. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a/ bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac oraz wykorzystania podstawowych danych 

autorów w środkach masowego przekazu informacji; 

b/ przeniesienia majątkowych praw autorskich do zgłoszonych prac na Organizatorów. 

4. Uczestnik konkursu, wypełniając metryczkę pracy, oświadcza, że jest jej autorem.  

5. Nagrody nieodebrane podczas podsumowania można odebrać do dnia 11 kwietnia 

2022r. Po tym czasie nagrody nieodebrane pozostają do dyspozycji Organizatorów (w 

szczególnych przypadkach mogą być dostarczone do laureatów). 

6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu wraz z załącznikami należy do 

Organizatorów. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy 

konkursu. 

7. Niniejsze przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z zachowaniem zasad sanitarno-

epidemiologicznych obowiązujących w okresie przeprowadzania konkursu, wydanymi 

przez MEiN, GIS oraz MZ  

 

8. Osoby do kontaktu: 

Anna Rogowska – tel. 666 242 890 

Marzanna Falkowska – tel. 663 502 887. 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik nr 1 

Do regulaminu Diecezjalnego konkurs  

„Życie w Biblii, Biblia w życiu” 

 

 

 

 /pieczątka szkoły/  

 

Imię i nazwisko autora pracy, klasa: ……………………………………………….................. 

Nazwa i adres szkoły wraz z numerem kontaktowym i adresem e-mail: 

…………………………………………………………………………………………………

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

Imię i nazwisko katechety, telefon kontaktowy, e-mail: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Załącznik nr 2 

Do regulaminu Diecezjalnego konkurs  

„Życie w Biblii, Biblia w życiu” 

 

Zgoda opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację  

danych osobowych 

 
……………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 

*-właściwą odpowiedź zaznacz krzyżykiem (X) 

TAK 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Diecezjalnym Konkursie „Życie w Biblii, 

Biblia w życiu”  organizowanym przez Szkołę Podstawową im. por. Izydora Kołakowskiego 

w Domanowie, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w 

Drohiczynie oraz  Fundację MATER. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/-em się z 

regulaminem Diecezjalnego Konkursu „Życie w Biblii, Biblia w życiu” i w pełni akceptuję 

jego postanowienia. 

NIE 

TAK 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Diecezjalnego Konkursu „Życie w 

Biblii, Biblia w życiu” danych osobowych mojego dziecka w zakresie imienia i nazwiska, 

miejsca nauki (szkoły) oraz klasy, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz, że 

zostałem/am poinformowany/a o prawie do wglądu do podanych danych oraz możliwości 

ich poprawiania. 

NIE 

TAK Wyrażam zgodę na rejestrowanie i przetwarzanie wizerunku mojego dziecka, w związku z 

uczestnictwem w Diecezjalnym Konkursie „Życie w Biblii, Biblia w życiu”. Zgoda 

obowiązuje od chwili jej wyrażenia do czasu odwołania. NIE 

TAK 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie imienia i 

nazwiska, miejsca nauki (szkoły), klasy, wizerunku, informacji o sukcesach i osiągnięciach, 

w celach informacyjnych lub/i promocji organizatorów konkursu poprzez zamieszczenie 

na stronach internetowych organizatorów, na tablicach ściennych, wystawach, w 

folderach, broszurach itp. Zgoda obowiązuje od chwili jej wyrażenia do czasu odwołania. 

NIE 

 

……………..………...………….…………………………………...  

data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

 
 Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest: 

o Szkoła Podstawowa im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie, reprezentowana przez 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie, Domanowo 
19a, 17-120 Brańsk. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez 
korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 857377001 

o Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, ul. 

Kościelna 10. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, telefonicznie pod 

85/655 78 08 (wew. 5040 ) lub mailowo pod adresem wnkdr@drohiczynska.pl  
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o Fundacja MATER z siedzibą w Drohiczynie, ul. Kościelna 10. Może Pan/Pani 

skontaktować się z nami osobiście, telefonicznie pod 535 300 551 lub mailowo pod 

adresem mater@drohiczynska.pl 

 W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania przez: 
o  Szkołę Podstawową im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie danych osobowych 

może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za 
pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: 
iod_sp_domanowo@podlaskie.pl 

o Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie ul. 

Kościelna 10. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, telefonicznie pod 

85/655 78 08 (wew. 5040 ) lub mailowo pod adresem wnkdr@drohiczynska.pl  

o  Fundacja MATER z siedzibą w Drohiczynie, ul. Kościelna 10. Może Pan/Pani 

skontaktować się z nami osobiście, telefonicznie pod 535 300 551 lub mailowo pod 

adresem mater@drohiczynska.pl 
 Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w związku z uczestnictwem w Diecezjalnym Konkursie 

„Życie w Biblii, Biblia w życiu” organizowanym w zakresie działalności kulturowej oraz promocji 
Organizatorów. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do sprawnej realizacji tych zadań.  

 Podanie lub przekazanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Panu/Pani 
prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie. 
Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie 
skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniu/zadaniu, którego dotyczy zgoda. 

 W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może 
Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do 
Administratora Danych. 

 Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą 
być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, 
instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia 
merytorycznego/organizacyjnego. 

 Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania 
lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe 
będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych zgodnie z obowiązującą w jednostce 
instrukcją archiwalną. 

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

 Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku 
przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO. 

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

 
 
 

………………………………………………                                            .…………………………………………. 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                       Data i podpis  
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Załącznik nr 3 

Do regulaminu Diecezjalnego konkurs  

„Życie w Biblii, Biblia w życiu” 

 

Zgoda nauczyciela katechety na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

*-właściwą odpowiedź zaznacz krzyżykiem (X) 

TAK 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i 

nazwiska, miejsca pracy (szkoły), telefonu komórkowego i adresu e-mail przez 

organizatorów Diecezjalnego Konkursu „Życie w Biblii, Biblia w życiu” tj.: Szkołę 

Podstawową im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie, Wydział Katechezy i 

Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie oraz  Fundację MATER, w 

zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem 

świadomy/a dobrowolności podania danych oraz, że zostałem/am poinformowany/a o 

prawie do wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. 

NIE 

TAK Wyrażam zgodę na rejestrowanie i przetwarzanie wizerunku mojego wizerunku, w 

związku z uczestnictwem w Diecezjalnym Konkursie „Życie w Biblii, Biblia w życiu”. 

Zgoda obowiązuje od chwili jej wyrażenia do czasu odwołania. NIE 

TAK 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w zakresie imienia i 

nazwiska, miejsca pracy (szkoły), wizerunku, w celach informacyjnych lub/i promocji 

organizatorów konkursu poprzez zamieszczenie na stronach internetowych 

organizatorów, na tablicach ściennych, wystawach, w folderach, broszurach itp. Zgoda 

obowiązuje od chwili jej wyrażenia do czasu odwołania. 

NIE 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem Diecezjalnego Konkursu „Życie w 

Biblii, Biblia w życiu” i w pełni akceptuję jego postanowienia. 

……………..………...………….…………………………………...  
data i czytelny podpis nauczyciela katechety 

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

 
 Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest: 

o Szkoła Podstawowa im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie, reprezentowana przez 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie, Domanowo 
19a, 17-120 Brańsk. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez 
korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 857377001 

o Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie ul. 

Kościelna 10. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, telefonicznie pod 

85/655 78 08 (wew. 5040 ) lub mailowo pod adresem wnkdr@drohiczynska.pl  

o  Fundacja MATER z siedzibą w Drohiczynie, ul. Kościelna 10. Może Pan/Pani 

skontaktować się z nami osobiście, telefonicznie pod 535 300 551 lub mailowo pod 

adresem mater@drohiczynska.pl 
 W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania przez: 

mailto:wnkdr@drohiczynska.pl
mailto:mater@drohiczynska.pl


o  Szkołę Podstawową im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie danych osobowych 
może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za 
pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: 
iod_sp_domanowo@podlaskie.pl 

o Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie ul. 

Kościelna 10. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, telefonicznie pod 

85/655 78 08 (wew. 5040 ) lub mailowo pod adresem wnkdr@drohiczynska.pl  

o  Fundacja MATER z siedzibą w Drohiczynie, ul. Kościelna 10. Może Pan/Pani 

skontaktować się z nami osobiście, telefonicznie pod 535 300 551 lub mailowo pod 

adresem mater@drohiczynska.pl 
 Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w związku z uczestnictwem w Diecezjalnym Konkursie 

„Życie w Biblii, Biblia w życiu” organizowanym w zakresie działalności kulturowej oraz promocji 
Organizatorów. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do sprawnej realizacji tych zadań.  

 Podanie lub przekazanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Panu/Pani 
prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie. 
Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie 
skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniu/zadaniu, którego dotyczy zgoda. 

 W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może 
Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do 
Administratora Danych. 

 Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą 
być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, 
instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia 
merytorycznego/organizacyjnego. 

 Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania 
lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe 
będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych zgodnie z obowiązującą w jednostce 
instrukcją archiwalną. 

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

 Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku 
przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO. 

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

 

………………………………………………                                            .…………………………………………. 
Imię i nazwisko nauczyciela katechety                       Data i podpis  
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Załącznik nr 4 

Do regulaminu Diecezjalnego konkurs  

„Życie w Biblii, Biblia w życiu” 

 

 

/pieczątka szkoły/  

 

ZGŁOSZENIE SZKOŁY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

Zgłaszam szkołę: ……….............................................................................................................. 

                                                               /pełna nazwa szkoły/  

do udziału w DIECEZJALNYM KONKURSIE „ŻYCIE W BIBLII,  

|BIBILA W ŻYCIU”: PRZYPOWIEŚCI JEZUSA 

 

 W konkursie szkołę reprezentować będą prace: 

Lp. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA KLASA PRACA W 

KATEGORII 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 ................................................. 

pieczęć i podpis Dyrektora 


