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                                                                                                        Załącznik nr 1 

pieczęć placówki 

Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie 

(prosimy o wypełnienie na komputerze lub czytelnie drukowanymi literami i przesłanie                     

w formie skanu lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora) 

Zgłaszam szkołę:  

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

                                                     /pełna nazwa szkoły/ 

do udziału w Diecezjalnym Konkursie „Wartościowe opowieści. Niepełnosprawny - nie 

znaczy nieszczęśliwy” 

 

W konkursie szkołę reprezentować będą prace: 

LP. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA KLASA PLASTYCZNA  

WYWIAD 

PREZENTACJA

/ FILM 

PROJEKT 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA 

1     

2     

3     

4     

5     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

…     

….     

 

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

pieczęć i podpis Dyrektora szkoły 
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                                                                                                                             Załącznik nr 2 

pieczęć placówki 

 

 

 

Diecezjalny Konkurs „Wartościowe opowieści. 

Niepełnosprawny - nie znaczy nieszczęśliwy” 

 

Karta pracy ucznia 

(prosimy o wypełnienie na komputerze lub czytelnie drukowanymi literami i przesłanie                    

w formie skanu na adres mailowy  Organizatora) 

 

1.  kategoria wiekowa 

 

 

 

2.  

 

rodzaj pracy  

 

plastyczna /wywiad/ prezentacja 

multimedialna/ projekt/ 

         (niepotrzebne skreślić) 

3.  imię i nazwisko oraz klasa  

 

 

 

4.  nazwa i adres placówki 

 

 

 

5.  imię i nazwisko nauczyciela 

 

 

 

6.  telefon 

 

 

 

7.  e-mail  (obowiązkowy) 

 

 

 

 

                                                                                        

            

                                                                   ……………………………………………… 

                              data, podpis nauczyciela 
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                                                   Załącznik nr 3 

 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA 

 

………………………………………………. 

                  (miejscowość, data) 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………………….., 

                                                            (imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu) 

którego jestem prawnym opiekunem, w Diecezjalnym Konkursie „Wartościowe opowieści”. 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu  i akceptuję jego postanowienia.  

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wykorzystanie wizerunku dziecka, nad którym 

sprawuję władzę rodzicielską lub opiekę w celu publikacji zdjęć uczestników Diecezjalnego 

Konkursu „Wartościowe opowieści” na stronie internetowej szkoły, Centrum Informacji 

Diecezji Drohiczyńskiej, „Niedzieli Podlaskiej”, Kuriera Kosowskiego i  w prasie lokalnej. 

 

 

…………………………………………………. 

                 Podpis rodzica/ opiekuna 

 

 

 OŚWIADCZENIE   

Oświadczam, że …………………..………………………………………………………..                                                                                                   

    (imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu) 

jest autorem pracy *plastycznej/*wywiadu/*prezentacji lub filmu/*projektu*/ przekazanej na 

konkurs oraz, że nie narusza ona jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani 

obowiązujących przepisów prawa.  

 

 

………………………………………………….. 

              Podpis rodzica/ opiekuna 

*niepotrzebne skreślić 
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                                                   Załącznik nr 4 

 

Zgoda na nagranie wideo wizerunku i jego wykorzystanie 

 

 

Ja, niżej podpisany/a,…………………………………………….….……….(imię i nazwisko) na 

podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, 

rozpowszechnianie mojego wizerunku na nagraniu wywiadu w celu jego zgłoszenia do 

udziału w konkursie „Niepełnosprawny, nie znaczy nieszczęśliwy. Marzenia, a  możliwości” 

oraz na publikację materiału video z podaniem mojego imienia i nazwiska przez 

organizatorów konkursu w celach promocyjnych, reklamowych czy edukacyjnych.  

Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały wideo z moim udziałem nie naruszają moich 

dóbr osobistych.  

Niniejsza zgoda:  

1) nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne,  

2) dotyczy wszelkich materiałów wideo z moim udziałem wykonanych podczas 

wywiadu.  

 

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, 

kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w 

formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

. 

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

Data i czytelny podpis 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Stosownie do art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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), dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, ich rodziców lub opiekunów 

prawnych oraz nauczycieli (opiekunów uczestników konkursu) jest Szkoła Podstawowa im. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim reprezentowana przez dyrektora, ul. Polna 

1, 08-330 Kosów Lacki, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w 

Drohiczynie, ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn, Fundacja MATER, ul. Kościelna 10, 17-312 
Drohiczyn. 

2. Inspektor ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w 

Kosowie Lackim jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest nagranie wideo wizerunku i jego wykorzystanie w 

konkursie oraz na stronie internetowej administratorów danych, w mediach i prasie lokalnej. 

4. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  przysługuje Pani/Panu prawo 

dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do usunięcia danych. 

6. Dane osobowe będą udostępniane odbiorcom sieci Internet, prasie lokalnej i mediom. 

7. Dane osobowe będą przechowywane bezterminowo lub do czasu cofnięcia zgody wyrażonej 

przed opublikowaniem wizerunku. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do utrwalenia i upublicznienia 
wizerunku i innych danych osobowych.  

10. Pani/Pana dane zostały pozyskane od uczestnika konkursu. 

11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w 

indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania, a także nie będą przekazywane do państw 

trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

mailto:inspektor.rodo@naticom.pl

