
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

................................, dnia...........................2019 r. 

                                                                                                                   miejscowość 

 

 

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 lat  

na udział w konkursie Przeglądzie Zespołów Muzycznych  

„Ekologiczna Nutka” 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany(a), jako przedstawiciel ustawowy ……................................................................................... 

         imię i nazwisko uczestnika 

wyrażam zgodę na udział .......................................................... w Przeglądzie Zespołów                                                                              
                                                                            stopień pokrewieństwa 

Muzycznych „Ekologiczna Nutka”  na zasadach określonych w Regulaminie konkursu,  

z którym się zapoznałem.  

 

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczanie danych osobowych ..............................................................
         imię i nazwisko uczestnika 

 

w  bazie  danych  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  nr 10  we  Wrocławiu i przetwa- 

rzanie ich w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

(Dz.U. Nr 133, poz. 883) tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz Ustawy z dnia 10 

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

osobowych zgromadzonych w bazie danych, dla celów niezbędnych do realizacji czynności związanych 

z Konkursem i w pełni akceptuję jego warunki. 

 

 

 

 

 
...................................................................................... 

                                                                                                     czytelny  podpis przedstawiciela ustawowego 
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https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguytsmy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzzgqzds


Oświadczam, że zostałem/am* poinformowany/a o następujących danych: 

 

1. Administratorem danych osobowych moich i mojego dziecka/podopiecznego* jest 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10 we Wrocławiu, adres: ul. Parkowa 27, 

51-616 Wrocław, RSPO 20918, REGON 000704617, NIP 8961020083. Inspektorem 

Ochrony Danych jest Grażyna Hachoł. Kontakt z Inspektorem Ochrony możliwy pod 

numerem telefonu +48606659862, jak również pisemnie na adres: Inspektor Ochrony 

Danych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 we Wrocławiu, adres: ul. 

Parkowa 27, 51-616 Wrocław. 

2. Posiadam prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do 

cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych. 

3. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli moim zdaniem 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

4. Przekazane przeze mnie dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom 

danych, poza wynikającymi z konieczności dochodzenia roszczeń finansowych 

pracodawcy. 

5. Przekazane przeze mnie dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany  

i nie będą profilowane. 

6. Jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest konieczne 

do  efektywnej i sprawnej organizacji  działalności Administratora i akceptuję te cele. 

7. Administrator nie może na podstawie niniejszej zgody przetwarzać powyższych danych  

w sposób naruszający moje dobre imię lub dobra osobiste moje, lub mojego 

dziecka/podopiecznego*, a także w celu innym niż wskazany powyżej. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Data i czytelny podpis przekazującego dane 
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Załącznik nr 1a do Regulaminu 

 

................................, dnia...........................2019 r. 

                                                              miejscowość 

 

 

 

Zgoda uczestnika, który ukończył 18 lat  

na udział w Przeglądzie Zespołów Muzycznych  

„ Ekologiczna Nutka ” 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany(a), ……........................................................................................... 

     imię i nazwisko uczestnika 

wyrażam zgodę na swój udział w Przeglądzie Zespołów Muzycznych „ Ekologiczna Nutka ”, 

na zasadach określonych w Regulaminie, z którym się zapoznałem. 

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczanie moich danych osobowych w  bazie  danych  

Specjalnego  Ośrodka  Szkolno – Wychowawczego  Nr  10  we  Wrocławiu i przetwarzanie 

ich w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), Ustawy z dnia z dnia 

29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) tj.  z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 922) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018r. 

poz. 1000), przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w bazie danych, dla celów 

niezbędnych do realizacji czynności związanych z Konkursem i w pełni akceptuję jego 

warunki. 

 

 

 

 

 

 

...................................................................... 

                                                                  czytelny podpis uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguytsmy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzzgqzds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzzgqzds


Oświadczam, że zostałem/am* poinformowany/a o następujących danych: 

1. Administratorem danych osobowych moich i mojego dziecka/podopiecznego* jest 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10 we Wrocławiu, adres: ul. Parkowa 

27, 51-616 Wrocław, RSPO 20918, REGON 000704617, NIP 8961020083. 

Inspektorem Ochrony Danych jest Grażyna Hachoł. Kontakt z Inspektorem Ochrony 

możliwy jest pod numerem telefonu +48606659862, jak również pisemnie na 

adres: Inspektor Ochrony Danych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

nr 10 we Wrocławiu, adres: ul. Parkowa 27, 51-616 Wrocław. 

2. Posiadam prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, 

prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

3. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli moim 

zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego 

rozporządzenia RODO. 

4. Przekazane przeze mnie dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom 

danych, poza wynikającymi z konieczności dochodzenia roszczeń finansowych 

pracodawcy. 

5. Przekazane przeze mnie dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

6. Jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest 

konieczne do  efektywnej i sprawnej organizacji  działalności Administratora i 

akceptuję te cele. 

7. Administrator nie może na podstawie niniejszej zgody przetwarzać powyższych 

danych w sposób naruszający moje dobre imię lub dobra osobiste moje, lub 

mojego dziecka/podopiecznego*, a także w celu innym niż wskazany powyżej. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Data i czytelny podpis przekazującego dane 
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Załącznik nr 1b do Regulaminu 

          pieczęć placówki 

 
Karta zgłoszenia uczestnictwa 

w Przeglądzie Zespołów Muzycznych  
„ Ekologiczna Nutka ” 

 
Prosimy wypełniać elektronicznie lub drukowanymi literami 

 

 
 

Imię i nazwisko uczestnika/ów  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Wiek uczestnika/ów,  

szkoła, klasa 
 

 

Zapotrzebowanie na oprawę 
techniczną  
 

-mikrofony ……………………………………………………… 

-odtwarzacz CD …………………………………………….. 

- pianino …………………………………………………………. 

- inne ………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko opiekuna  
 

 

Telefon kontaktowy 
 

 

 
 

                                             

 
                                           ………………………………… 
                                                                                     Podpis dyrektora placówki 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

................................, dnia...........................2019 r. 

           miejscowość 

 

 

 

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka,  

które nie ukończyło 18 lat  
na udział w konkursie plastycznym  

„ Dziecięce porady jak segregować odpady ” 

-  

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany(a), jako przedstawiciel ustawowy ……................................................. 
           imię i nazwisko uczestnika 

wyrażam zgodę na udział.......................................................... w Konkursie   

                                           stopień pokrewieństwa 

Plastycznym „ Dziecięce porady jak segregować odpady ”, na zasadach określonych  

w Regulaminie konkursu, z którym się zapoznałem.  

Oświadczam  także,  że  zgłoszona  do  niniejszego  konkursu  praca  jest  wynikiem 

własnej twórczości ..................................................................................., nie narusza  

                                   imię i nazwisko uczestnika 

praw autorskich i  jakichkolwiek  innych  praw  osób trzecich oraz nie została zgłoszona do 

innych konkursów. Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczanie danych osobowych  

......................................................................... w  bazie  danych  Specjalnego  

           imię i nazwisko uczestnika 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  Nr  10  we  Wrocławiu i przetwarzanie ich w trybie 

art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

(RODO), Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) tj. z dnia 13 

czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U z 2018r. poz. 1000), przetwarzanie danych osobowych 

zgromadzonych w bazie danych, dla celów niezbędnych do realizacji czynności związanych  

z Konkursem i w pełni akceptuję jego warunki. 

 

...................................................................... 

                                                               czytelny  podpis przedstawiciela ustawowego 

 

 

1 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguytsmy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzzgqzds


 

 

Oświadczam, że zostałem/am* poinformowany/a o następujących danych: 

 

1. Administratorem danych osobowych moich i mojego dziecka/podopiecznego* jest 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10 we Wrocławiu, adres: ul. Parkowa 

27, 51-616 Wrocław, RSPO 20918, REGON 000704617, NIP 8961020083. 

Inspektorem Ochrony Danych jest Grażyna Hachoł. Kontakt z Inspektorem Ochrony 

możliwy pod numerem telefonu +48606659862, jak również pisemnie na adres: 

Inspektor Ochrony Danych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 

we Wrocławiu, adres: ul. Parkowa 27, 51-616 Wrocław. 

2. Posiadam prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, 

prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

3. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli moim 

zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego 

rozporządzenia RODO. 

4. Przekazane przeze mnie dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom 

danych, poza wynikającymi z konieczności dochodzenia roszczeń finansowych 

pracodawcy. 

5. Przekazane przeze mnie dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

6. Jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest 

konieczne do  efektywnej i sprawnej organizacji  działalności Administratora i 

akceptuję te cele. 

7. Administrator nie może na podstawie niniejszej zgody przetwarzać powyższych 

danych w sposób naruszający moje dobre imię lub dobra osobiste moje, lub 

mojego dziecka/podopiecznego*, a także w celu innym niż wskazany powyżej. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Data i czytelny podpis przekazującego dane 
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Załącznik nr 2a do Regulaminu 

 

................................, dnia...........................2019 r. 
          miejscowość 

 

 

Zgoda uczestnika, który ukończył 18 lat  

na udział w konkursie plastycznym  

„ Pisanki, kraszanki i inne wielkanocne niespodzianki ” 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany(a), ……........................................................................................... 

      imię i nazwisko uczestnika 

wyrażam zgodę na swój udział w Konkursie Plastycznym  „ Dziecięce porady jak 

segregować odpady ”, na zasadach określonych w Regulaminie, z którym się zapoznałem. 

Oświadczam  także,  że  zgłoszona  do  niniejszego  konkursu  praca  jest  wynikiem 

własnej twórczości  oraz nie została zgłoszona do innych konkursów. 

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczanie moich danych osobowych w  bazie  danych  

Specjalnego  Ośrodka  Szkolno – Wychowawczego  Nr  10  we  Wrocławiu i przetwarzanie 

ich w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), Ustawy z dnia z dnia 

29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) tj.  z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 922) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018r. 

poz. 1000), przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w bazie danych, dla celów 

niezbędnych do realizacji czynności związanychz Konkursem i w pełni akceptuję jego 

warunki. 

 

 

 

 

 

 

...................................................................... 

                                                                  czytelny podpis uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguytsmy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzzgqzds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzzgqzds


Oświadczam, że zostałem/am* poinformowany/a o następujących danych: 

1. Administratorem danych osobowych moich i mojego dziecka/podopiecznego* jest 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10 we Wrocławiu, adres: ul. Parkowa 

27, 51-616 Wrocław, RSPO 20918, REGON 000704617, NIP 8961020083. 

Inspektorem Ochrony Danych jest Grażyna Hachoł. Kontakt z Inspektorem Ochrony 

możliwy jest pod numerem telefonu +48606659862, jak również pisemnie na 

adres: Inspektor Ochrony Danych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

nr 10 we Wrocławiu, adres: ul. Parkowa 27, 51-616 Wrocław. 

2. Posiadam prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, 

prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

3. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli moim 

zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego 

rozporządzenia RODO. 

4. Przekazane przeze mnie dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom 

danych, poza wynikającymi z konieczności dochodzenia roszczeń finansowych 

pracodawcy. 

5. Przekazane przeze mnie dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

6. Jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest 

konieczne do  efektywnej i sprawnej organizacji  działalności Administratora i 

akceptuję te cele. 

7. Administrator nie może na podstawie niniejszej zgody przetwarzać powyższych 

danych w sposób naruszający moje dobre imię lub dobra osobiste moje, lub 

mojego dziecka/podopiecznego*, a także w celu innym niż wskazany powyżej. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Data i czytelny podpis przekazującego dane 
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Załącznik nr 2b do Regulaminu 

          pieczęć placówki 

 

 

 
Karta zgłoszenia uczestnictwa 

w Konkursie Plastycznym  „ Dziecięce porady jak segregować odpady ” 
 

Prosimy wypełniać elektronicznie lub drukowanymi literami 

 
 

Imię i nazwisko 

uczestnika/ów  

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Wiek uczestnika/ów,  
szkoła, klasa 

 
 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna  

 

 

 

Telefon kontaktowy 
 
 

 

Adres e-mail 

(na który zostaną wysłane 

wyniki konkursu) 
 

 

 

                                           

                                           ………………………………… 
                                                                                     Podpis dyrektora placówki 


