KARTA UCZESTNIKA
KONKURSU RECYTATORSKIEGO „MAŁY OKR 2019”
/ etap miejski /
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
Prosimy o czytelne i kompletne wypełnienie karty drukowanymi literami!!!
Po zaznajomieniu się z regulaminem Konkursu Recytatorskiego „MAŁY OKR” zgłaszam swój udział w:
- turnieju RECYTATORSKIM* (0-III, IV-VI, VII, VIII i gimnazjum)
- turnieju WYWIEDZIONE ZE SŁOWA* (IV-VI, VII, VIII i gimnazjum)
- turnieju POEZJI ŚPIEWANEJ* (VII, VIII, gimnazjum)
*) niepotrzebne skreślić
1. Imię i nazwisko uczestnika

2. Adres e-mailowy rodzica/prawnego opiekuna/ nauczyciela/ instruktora

3. Data urodzenia uczestnika (dd-mm-rrrr)
—

—

4. Tel. Kontaktowy rodzica/prawnego opiekuna/nauczyciela/instruktora

5. Instytucja delegująca – (nazwa, adres, telefon)......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
6. Imię i nazwisko nauczyciela/instruktora
...................................................................................................................................................................................................................
7. Kategoria wiekowa (0-III, IV-VI, VII, VIII i gimnazjum) .............................................................................................................................

8. Utwory przygotowane na Konkurs (podać tytuł, nazwisko i imię autora, rodzaj utworu wiersz czy proza; czas trwania prezentacji,
nazwisko i imię tłumacza, ew. nazwisko i imię kompozytora).
A .....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
B .....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
C .....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

DECYZJA JURY ETAPU MIEJSKIEGO
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
..............................................................
Podpis
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników miejskich eliminacji Konkursu
recytatorskiego Mały OKR oraz ich instruktorów/nauczycieli, rodziców lub prawnych opiekunów
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach, na podstawie sekcji 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej PL) informuje:
1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest na etapie eliminacji miejskich Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 36
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Kazimiery Iłłakowiczówny 13 (dalej zwanej: „szkołą”), e-mail: sp36katowice@wp.pl;
2. Funkcję inspektora ochrony danych w szkole pełni pan Michał Kaczorowski, adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl; tel. (32) 606
13 23
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez organizatora etapu miejskiego:
a) w celu organizacji i przeprowadzenia eliminacji miejskich Konkursu recytatorskiego Mały OKR, w tym wyłonienia zwycięzców,
wydania dyplomów, przyznania i realizacji nagród, umieszczenia listy laureatów na stronie www.sp36katowice.eu oraz w mediach –
na podstawie dobrowolnej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b) w celach rozliczeniowo-księgowym oraz archiwizacyjnym, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c) w celu dokumentacji i promocji konkursu – na podstawie dobrowolnej odrębnej zgody na przetwarzanie wizerunku;
d) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe:
− uczestnika eliminacji miejskiego konkursu recytatorskiego Mały OKR podane w karcie zgłoszenia, tj. imię, nazwisko, datę
urodzenia, wizerunek (w przypadku wyrażenia stosownej zgody),
− prawnego opiekuna/ nauczyciela/ instruktora podane w karcie zgłoszenia tj. imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres mailowy
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, jurorzy
eliminacji miejskich konkursu, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa.
6. Dane osobowe uczestników etapu miejskiego będą przetwarzane i przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego
zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa, m. in przez okres archiwizacyjny – 5 pełnych lat
po zakończeniu konkursu.
7. Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia
przetwarzania. Wnioski w tym zakresie przesyłane mogą być na wskazany powyżej adres e-mail lub pisemnie na adres Administratora
danych. Administrator może wymagać podania dodatkowych informacji pozwalających na weryfikację uprawnienia do złożenia ww.
wniosku, w tym tożsamości osoby składającej wniosek. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać,
wynikają z przepisów prawa.
8. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych
osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w miejskim etapie konkursu
recytatorskiego Mały OKR.
11. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania ani do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Państwa.

.................................................................
Miejscowość

.................................................................................
data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

.................................................................................
data, czytelny podpis nauczyciela/ instruktora
Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.

.................................................................................
czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

.................................................................................
czytelny podpis nauczyciela/ instruktora
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka/ osoby pozostającej pod moją opieką prawną, zarejestrowanego podczas
eliminacji miejskich Konkursu Recytatorskiego Mały OKR w celu dokumentacji i promocji konkursu zgodnie z zapisami zawartymi
w Regulaminie Konkursu.

.................................................................................
czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

