
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 w Sanoku 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

BLISKO NATURY 
 

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

Szkoła: ............................................................................................................. 

Klasa: ............................................................................................................... 

Adres szkoły: ................................................................................................... 

Adres email: .................................................................................................... 

 

Kartę zgłoszeniową prosimy wypełnić czytelnie 

Z 
D 
J 
Ę 
C 
I 
A 

Miejsce 
wykonania  

 

 



 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………… na potrzeby przeprowadzenia oraz promocji 

„II EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO BLISKO NATURY” (przez promocję 

rozumie się umieszczanie imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły i miejscowości w mediach, np. na 

stronie internetowej konkursu, w materiałach prasowych, itp.) przez organizatora – Szkoła 

Podstawowa nr 8 w Sanoku, ul. Sobierskiego 5, 38-500 Sanok. Ponadto inspektorem danych 

osobowych jest: mgr Anna Struś - kontakt: e-mail.anna.strus@sp8sanok.plzgodnie z Ustawą z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz 

Ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

 

Data …….......……….. Miejscowość ……..................................………………… 

 

...................…..……………………………….. 

(podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 

 

 

 

 
 

mailto:anna.strus@sp8sanok.pl


 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

II EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „BLISKO NATURY” 
 

W związku z Rozporządzeniem 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, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą 
Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana(i dziecka – jeśli 
dotyczy)  danych osobowych przez: Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku.Dane osobowe są przetwarzane 
z poszanowaniem Państwa praw i wolności, w granicach obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

 

1. Administratorem Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy)danych osobowych jestSzkoła Podstawowa nr 8 
w Sanoku, ul.  Sobierskiego 5, 38-500 Sanok. 

2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 8 w Sanoku -mgr Anny Struś służy 

następujący adres email: anna.strus@sp8sanok.pl. 
3. Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku może przetwarzać Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy)dane osobowe 

w następujących celach:  

Zorganizowanie II EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „BLISKO NATURY” 
i przekazywanie informacji dotyczących Konkursu w tym wyników; a podstawą prawną przetwarzania jest 
art. 6 ust. 1 pkt a RODO,  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. 
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. 

4. Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy)dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich 
otrzymania zgodnie z Regulaminem Konkursu. 

5. Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy)dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, 
przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres 
wskazany w przepisach o archiwizacji. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). 

7. W związku z przetwarzaniem przez Szkołę Podstawową nr 8 w Sanoku, Pani/Pana  
(i dziecka – jeśli dotyczy)danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń 
wynikających  z przepisów prawa): 

 dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO); 

 sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO); 

 usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO); 

 ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO); 

 przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO); 

 prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO); 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem   przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres 
korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości 
przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 8 w Sanoku Pani/Pana (i dziecka – 
jeśli dotyczy)danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego:  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa 

9. Podanie przez Pana/Panią (i dziecka – jeśli dotyczy)danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do 
umożliwienia przeprowadzenia Konkursu i przekazywania informacji dotyczących Olimpiady. 

10. Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy)dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani procesie profilowania. 
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