
Załącznik nr 1 

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKO-KRASOMÓWCZY 
„W KRĘGU POEZJI GRAŻYNY CHROSTOWSKIEJ, 

 LUBELSKIEJ PRZEDSTAWICIELKI POKOLENIA KOLUMBÓW” 

 
Imię i nazwisko uczestnika: 

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

Nazwa i adres szkoły: 

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

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

Telefon i e-mail szkoły 

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

Tytuły utworów: 

1. Poezja ………………………………………………………………………………………………… 

2. Proza …………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna: 

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

Nr tel., e-mail nauczyciela/opiekuna: 

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

Nr tel., e-mail ucznia: 

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

 

      ………………………………………………………… 
         własnoręczny podpis ucznia 
 

 
Oświadczam, że powyższe dane podałam/em dobrowolnie, zgodnie ze stanem faktycznym,  
a o wszelkich zmianach zobowiązuję się powiadomić niezwłocznie. Potwierdzam chęć udziału  

w Konkursie, zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Konkursu oraz znajomość tego 

Regulaminu. Składając niniejszą kartę akceptuję warunki uczestnictwa w Konkursie określone  

w ww. Regulaminie.  

Oświadczam jednocześnie, że osoby, których dane zostały podane w Karcie (nauczyciel/instruktor) 

zapoznały się z Regulaminem Konkursu i posiadają wiedzę o wszelkich okolicznościach związanych  
z przetwarzaniem danych osobowych.  

 

 
……………………………………………………  ........................................................ 
(data i podpis nauczyciela/instruktora)   (data i podpis pełnoletniego uczestnika 
        lub opiekuna prawnego uczestnika) 

 

 

KARTĘ UCZESTNIKA NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z PODPISANYM OŚWIADCZENIEM ZGODY NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 
 
 

Zgoda przedstawiciela ustawowego (opiekuna/rodzica dziecka) na przetwarzanie  
i publikację danych osobowych w ramach: 

 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKO-KRASOMÓWCZEGO 

„W KRĘGU POEZJI GRAŻYNY CHROSTOWSKIEJ, 

 LUBELSKIEJ PRZEDSTAWICIELKI POKOLENIA KOLUMBÓW” 

organizowanego przez 
 

Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” Oddział Muzeum Narodowego w Lublinie,  
20-029 Lublin ul. Uniwersytecka 1 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, 20-124 Lublin ul. Szkolna 4 

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie, 20-543 Lublin ul. Biedronki 13 

 
Proszę wybrać oświadczenia, które chce Pani/Pan złożyć, poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednim polu. Pole dotyczące upubliczniania 
danych osobowych oraz wizerunku są polami niemającymi wpływu na możliwość uczestnictwa w konkursie. 

 

☐ Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka  

 
  ……………………………………………………………………………………………………………….. 
w konkursie, w tym na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do jego 
organizacji oraz przeprowadzenia. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z:  

☐ regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki   

☐ klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

☐ Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska mojego dziecka za 

pośrednictwem www.mnwl.pl 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku dziecka w celach związanych 
z organizacją oraz promocją konkursu, poprzez rozpowszechnianie wizerunku: 

☐ strona internetowa Muzeum Narodowego w Lublinie www.mnwl.pl 

 
 

 

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

(miejscowość i data)           (czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 prawnego dziecka) 

 
 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 

 

Zgoda pełnoletniego uczestnika na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

w ramach: 
 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKO-KRASOMÓWCZEGO 

„W KRĘGU POEZJI GRAŻYNY CHROSTOWSKIEJ, 

 LUBELSKIEJ PRZEDSTAWICIELKI POKOLENIA KOLUMBÓW” 

organizowanego przez 
 

Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” Oddział Muzeum Narodowego w Lublinie, 
20-029 Lublin ul. Uniwersytecka 1 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, 20-124 Lublin ul. Szkolna 4 

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie, 20-543 Lublin ul. Biedronki 13 

Proszę wybrać oświadczenia, które chce Pani/Pan złożyć, poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednim polu. Pole 
dotyczące upubliczniania danych osobowych oraz wizerunku są polami niemającymi wpływu na możliwość 
uczestnictwa w konkursie. 

 

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

organizacji oraz przeprowadzenia konkursu. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z: 

☐ regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki 

☐ klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

☐ wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska za 

pośrednictwem www.mnwl.pl 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku w celach związanych 

z organizacją oraz promocją konkursu, poprzez rozpowszechnianie wizerunku: 

☐ strona internetowa Muzeum Narodowego w  Lublinie www.mnwl.pl 

 
 

 

 

 

…………………………………                    …………………………………    
(miejscowość i data)           (czytelny podpis 

uczestnika konkursu) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 4 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/PRAWNEGO OPIEKUNA UCZESTNIKA* 

wyrażam zgodę na udział mój/mojego dziecka*  
 imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

w VI edycji Ogólnopolskiego konkursu recytatorsko – krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej – lubelskiej 
przedstawicielki pokolenia Kolumbów” i przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym przez  
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, z siedzibą przy ul. Szkolnej 4, 20-124 Lublin (dalej jako: IV LO), 
w bazie danych prowadzonej przez IV LO, w celach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu, zgodnie z 
Regulaminem Konkursu, w szczególności w celu organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu.  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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):  
1 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikację podstawowych danych, takich jak imię, nazwisko, nazwa szkoły, tytuł 

wystąpienia w związku z działaniami informacyjno-promocyjnymi związanymi z Konkursem i marketingowymi IV LO jako 
Organizatora Konkursu.  

2 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na utrwalenie i wykorzystanie, w tym nieodpłatne przetwarzanie wizerunku, do 
celów informacyjno-marketingowych realizowanych przez IV LO, w szczególności do upublicznienia na stronie internetowej, 
w wydawnictwach, mediach, m.in. społecznościowych, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych.  

3 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do wykonania w ramach Konkursu na 
rzecz IV LO na następujących polach eksploatacji: rozpowszechnianie i wykorzystywanie wykonania do celów informacyjno-
marketingowych prowadzonych przez IV LO, w szczególności do upublicznienia na stronie internetowej oraz w mediach,  
w tym społecznościowych.  

 Udzielone zgody są ważne teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania 
zgody.  

 Podanie danych i zgłoszenie udziału w Konkursie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Fakt 
niepodania danych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie.  

 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zasad organizacji konkursu dostępne są pod adresem www.4lo.lublin.pl 
zakładka konkursy. 

 Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowośd przetwarzania danych osobowych, z którą 
można skontaktowad się pod adresem: 4lo@iod.lublin.eu  

 
…………………………………………………………………..            ………………………………………………….. 
(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)        (data i podpis uczestnika)* 
 
*niepotrzebne skreślid; samodzielne oświadczenie woli może złożyd osoba, która ukooczyła 16 lat. 

 
ZGODA NAUCZYCIELA/OPIEKUNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu. 

 
Oświadczenie 

Zostałem poinformowany(a), że: 
 
1. Administratorem danych jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie z siedzibą przy ul. Szkolnej 4, 

20-124 Lublin (dalej jako: IV LO).  Administrator powołał osobę nadzorującą prawidłowośd przetwarzania danych osobowych, 
z którą można skontaktowad się pod adresem: 4lo@iod.lublin.eu. 

2. Dane będą przechowywane przez czas trwania konkursu, a następnie zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. Dane nie będą przetwarzane automatycznie, ani nie będą podlegały profilowaniu. 
4. Posiadam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
5. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, osoba, której 

dane dotyczą, nie jest zobowiązana do ich podania. 
Podstawa prawna: 

 art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia 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.U.UE.L.2016.119.1), 

 Ustawa z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.1000). 
 

………………………………………………………………………….. 
(data i podpis nauczyciela/opiekuna) 


