
Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszeniowy Konkursu Recytatorskiego „Powstanie Wielkopolskie” 

 

Witamy serdecznie wszystkich uczestników Konkursu Recytatorskiego. Aby wziąć udział w konkursie 

należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Ważne jest, aby uzupełnić w nim wszystkie dane. 

Wymagane dane oznaczone są gwiazdką. Przegląd ze względów bezpieczeństwa odbędzie się on-line.  

*Wymagane 

Uczestnik 

Imię, Nazwisko *……………………………………………………………………………..….. 

Nazwa szkoły* ………………………………………………………………………………………………………… 

Kategoria wiekowa * - wpisz klasę 

I kategoria wiekowa (klasy IV- V szkoły podstawowej) …………………………… 

II kategoria wiekowa (klasy VI- VIII szkoły podstawowej)  ………………………. 

 

Tytuł utworu …………………………………………………………………………………………... 

Autor ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Informacje o opiekunie 

Imię i Nazwisko *…………………………………………….…………. 

Telefon kontaktowy …………………………………………….……. 

E-mail kontaktowy ……………………………………………………. 

 

Obowiązkowe oświadczenie * 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu Recytatorskiego „Powstanie Wielkopolskie” 

i akceptuję jego postanowienia. 

 

 

 

 



………………………………………..………………….. 
(imię i nazwisko rodzica dziecka/ 

opiekuna prawnego dziecka 

 
………………………………………..………………….. 

(imię i nazwisko dziecka) 
 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego 

dziecka/dziecka, którego jestem prawnym opiekunem*) w związku z udziałem  

w konkursie recytatorskim „Powstanie Wielkopolskie” organizowanym przez Samorządową 

Bibliotekę Publiczną w Kępnie, zgodnie z Rozporządzeniem 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. 

2016.119.1). Dane osobowo podlegające przetwarzaniu : imię i nazwisko opiekuna, imię i nazwisko 

dziecka, numer telefonu, adres e-mail. 

Niniejsza zgoda jest ważna dla potrzeb niezbędnych do organizacji konkursu. Zgoda jest 

dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

………………………………………..                    ………………..…………………………………….. 
miejscowość, data          (imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego) 

 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU I PRACY/ UTWORU/ DZIEŁA *) 
 

W związku z udziałem w konkursie recytatorskim „Powstanie Wielkopolskie” 

organizowanego przez Samorządową Bibliotekę Publiczną w Kępnie, wyrażam zgodę na 

rozpowszechnianie mojego wizerunku i wizerunku mojego dziecka/dziecka, którego jestem 

prawnym opiekunem, oraz pracy/ utworu / dzieła *) w: 

(literą X zaznaczyć wybór właściwej opcji): 

□ publikacjach na stronie internetowej organizatora, portalach społecznościowych, 

□ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych organizatora, gazetkach i broszurach, 

□ kronice okolicznościowej, 

□ gablotach i na tablicach ściennych, 
 

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

pokrewnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1231). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być 

wycofana w dowolnym czasie. 

..………………………………………… 

(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 



 

Klauzula Informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) – dalej RODO − informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowa Biblioteka Publiczna im. Marii                     

z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie, z siedzibą przy ul. Kościuszki 7, 63-600 Kępno, zwaną w dalszej 

części klauzuli Biblioteką. 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece jest Pan Wojciech Urbański, kontakt poprzez email: 

iod@waszabiblioteka.pl . 

3. Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO – udzielonej zgody; 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: wykonania zadania realizowanego w ramach 

konkursu recytatorskiego „Powstanie Wielkopolskie” organizowanego przez Administratora; 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów 

podpisanych z Biblioteką przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Biblioteka. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych                

w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym); prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej 

zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Bibliotece Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

mailto:iod@waszabiblioteka.pl

