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KARTA ZGŁOSZENIA

I. Nazwa i adres szkoły, telefon, e-mail

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

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

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

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

II. Imiona i nazwiska uczniów

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

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

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

III. Imię i nazwisko nauczyciela

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

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

  data i podpis dyrektora szkoły                                   podpis nauczyciela
                                                 

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

                                                     pieczęć szkoły                 



/wypełnia każdy uczestnik konkursu/ 

Oświadczenie Rodzica o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych uczestnika

VI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Kompozytorach
 „ Życie i twórczość Stanisława Moniuszki”

organizowanego przez Szkołę Muzyczną I st. im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z dnia 24 maja 
2018, poz. 1000), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 
dziecka:..................................................................................................................................................................................

/imię i nazwisko/
ucznia klasy ………………. szkoły…………………………………………………………………………. przez Szkołę Muzyczną I st. im. Oskara 
Kolberga w Ruszkowicach na potrzeby organizacji    i przeprowadzenia VI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy                    
o Kompozytorach„ Życie i twórczość Stanisława Moniuszki” zgodnie zart. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z29 sierpnia 1997r.        
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2016r. poz.922 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich 
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu      
i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Muzyczna I st.  im. Oskara Kolberga w 
Ruszkowicach. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka,                             
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U.   
z 2006r. nr 90 poz. 631 z póz. zm.). 
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych 
w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej Szkoły 
Muzycznej I st. im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach oraz portalu społecznościowym Facebook Szkoły Muzycznej               
w Ruszkowicach. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 
Oświadczam, że zapoznałam/łem się i akceptuję regulamin konkursu. 

…………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  




