
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

W KONKURSIE  

 

"ONE MAN DRAMA – TEATR JEDNEGO AKTORA" 

pod tytułem 

„Szczęście niejedno ma imię, czyli szczęście widziane oczami nastolatka”* 

 

DANE UCZNIA 

 

1. Imię i nazwisko……………………………………..………………..……….. 

2. Wiek……………………………………………………………….………….. 

3. Klasa……………………………………………………………….………….. 

4. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego…………….....………………… 

5. Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego……………….....…..……... 

 

DANE SZKOŁY 
 

1. Nazwa szkoły:  

Szkoła Podstawowa …………………………………………....………………. 

2. Adres szkoły:  

………………………………………..……………………….…………….….. 

3. Telefon szkoły: ………………………………………..……………………….. 

4. E-mail szkoły:…………………………………………………………………… 

 

DANE NAUCZYCIELA NADZORUJĄCEGO PRACĘ   

 

Imię i nazwisko: ...................…………..........………………………………………… 

Telefon kontaktowy nauczyciela:……………………………………………………… 

E-mail nauczyciela: ........................................................................................................ 

 

AUTOR, TYTUŁ ORAZ TEKST REPERTUARU KONKURSOWEGO  

 

1. Autor:…………………………………………….................................... 

2. Tytuł utworu:………………………………........................................… 

3. Tekst utworu (wpisać lub dodać jako załącznik) : …………………………………………. 

 

* prosimy wypełnić drukowanymi literami, jeśli wypełniamy pismem odręcznym,  

* można też wypełnić na komputerze, 

*prosimy o przesłanie formularza w formie skanu z własnoręcznym podpisem 

rodzica/opiekuna prawnego. 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

ORAZ DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W : 

KONKURSIE „ONE MAN DRAMA- TEATR JEDNEGO AKTORA”- „Szczęście niejedno 

ma imię, czyli szczęście widziane oczami nastolatka” 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), 

dalej jako „RODO”, informujemy, że: 

I  

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica ul. Oporowska 7, 99-300 

Kutno  reprezentowany przez Dyrektora szkoły 

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się: 

- pod adresem korespondencyjnym: Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica ul. Oporowska 7, 99-300 Kutno 

- telefonicznie: (24) 254 23 97 

- pod adresem poczty elektronicznej: zs1_kutno@interia.pl 

II 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych  z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu 

e-mail: iodo@iodo.kutno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora 
   Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 

                                                                                  III 

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH 

Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz dane osobowe dzieci w zakresie imienia i nazwiska, 

klasy, nazwy i adresu palcówki, telefonu kontaktowego  oraz  wizerunku dziecka przetwarzane będą  na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyrażenie zgody w celu umożliwienia udziału dziecka w Konkursie;  

Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dzieci biorących udział w festiwalu  przechowywane będą przez okres 

niezbędny do realizacji wyżej określonego celu względnie do momentu odwołania wyrażonej zgody;  

IV 

ODBIORCY DANYCH 

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług 

technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych 

– z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych;  
V 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ 

 1.  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:  

   1)  dostępu  — uzyskania  od administratora potwierdzenia, czy  przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o 

osobie są przetwarzane, jest ona  uprawniona do uzyskania dostępu  do nich oraz uzyskania następujących 

informacji: o celach przetwarzania, kategoriach  danych osobowych,   odbiorcach lub kategoriach odbiorców, 

którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania   danych  lub o kryteriach ich ustalania, o  

prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania danych osobowych  przysługujących 

osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec  takiego przetwarzania (art. 15  RODO);  

   2)  do  sprostowania  — żądania  sprostowania  dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe,  lub 

uzupełnienia niekompletnych   danych (art. 16 RODO);  

   3)  do  usunięcia  danych — żądania usunięcia jej danych osobowych,  jeżeli administrator nie ma  już podstawy 

prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);  

   4)  do cofnięcia zgody - W przypadku, gdy przetwarzanie  osobowych odbywa się na podstawie art.  6 ust. 1 lit. a)  

RODO,  mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Aby skorzystać z wyżej  wymienionych   praw, osoba, której dane dotyczą,  powinna  skontaktować  się, 

wykorzystując podane dane  kontaktowe, z administratorem i poinformować  go, z którego prawa  i w jakim 

zakresie chce skorzystać. 

Wobec Państwa nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym  dane nie 

będą podlegały profilowaniu. 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

VI 

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Osoba, której  dane dotyczą, ma  prawo  wnieść skargę  do organu nadzoru, którym   w Polsce jest  

Prezes Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym  można  

kontaktować  się w następujący sposób:  

  1)   listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;  

  2)   przez elektroniczną skrzynkę podawczą  dostępną na stronie:  https://www.uodo.gov.pl/pl/ p/kontakt;  

  3)   telefonicznie: (22) 531 03 00. 

mailto:iodo@iodo.kutno.pl


Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

 

1. Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu "ONE MAN DRAMA – 
TEATR JEDNEGO AKTORA" przeprowadzonego w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie, 

który akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień. 
 

 
……………………………………………………………………….. 

Miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

2. Wyrażam zgodę na udział dziecka w Konkursie recytatorskim "ONE MAN DRAMA – 
TEATR JEDNEGO AKTORA", oraz na przetwarzanie przez ZS Nr 1 w Kutnie                       

z siedzibą w Kutnie (99-300) ul. Oporowska 7, danych osobowych zawartych w niniejszym 

formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu "ONE MAN 
DRAMA – TEATR JEDNEGO AKTORA", zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego iRady (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 

(RODO) w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, 

wyłonienia Laureatów i osób wyróżnionych, przyznania nagród oraz w celach promocji i 

informacji o Konkursie. 

 

…………………………………………….. 

Miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

  

 

 

- wyrażam/ nie wyrażam* zgody na nieodpłatną publikację nagrania filmowego z recytacją dziecka 

w mediach.  

 
- wyrażam/ nie wyrażam* zgody na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji i 

celów promocyjnych konkursu na stronach internetowych szkoły która organizuje konkurs w gablotach 

szkolnych w lokalnych mediach.  

- wyrażam/ nie wyrażam*  zgody na publikację danych osobowych mojego dziecka (w zakresie imienia i 

nazwiska, klasy, nazwy i adresu palcówki) oraz jego wyników konkursu przez organizatora tj. Zespół Szkół 

nr 1 im. St. Staszica ul. Oporowska 7, 99-300 Kutno na  stronach internetowych szkoły która organizuje 

konkurs w gablotach szkolnych w lokalnych mediach.  

Zgodę wyrażam dobrowolnie i świadomie. 

Zostałem poinformowany/a o prawie do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

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

*Nie potrzebne skreślić 

……………………………………………………………………………… 

Miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

3. Od daty dokonania wysyłki pracy konkursowej, przenoszę na Organizatora Konkursu 

nieodpłatnie prawa do korzystania i rozporządzania utworem będącym przedmiotem pracy 

konkursowej w zakresie określonym Regulaminem Konkursu. 

 

……………………………………………………………………….. 

Miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 



 

Oświadczenie autora nagrania filmowego recytacji uczestnika konkursu 

 

1. Oświadczam, że przesłane nagranie filmowe jest mojego autorstwa oraz wyrażam zgodę 

(licencji) na nieodpłatną jego publikację w mediach. Jednocześnie oświadczam, że znam i 

akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu. 

 

 

 

……………………………………………………………………….. 

Miejscowość, data i podpis autora nagrania recytacji 

 


