Załącznik nr 3 – Kategoria: Talent plastyczny (Etykieta z informacją)

Imię i nazwisko autora pracy: ………………………………………………………….
Wiek: ………
Nazwa szkoły: ………………………………………………………….
Adres szkoły: ………………………………………………………….
Nr telefonu, adres email szkoły: ………………………………………………………….
Imię i nazwisko opiekuna: ………………………………………………………….

Załącznik nr 4 – Kategoria: Talent plastyczny (Lista zbiorcza)

Nazwa i adres szkoły,
numer telefonu, e-mail szkoły

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

Imię i nazwisko opiekuna Imię i nazwisko ucznia:
(opiekunów), telefon:
1 .…………………………………………………….…………
…………………………………………………
2 .…………………………………………………….…………
…………………………………………………
………………………………………………… 3 .…………………………………………………….…………
4 .…………………………………………………….…………
5 .…………………………………………………….…………
6 .…………………………………………………….…………
7 .…………………………………………………….…………
8 .…………………………………………………….…………
9 .…………………………………………………….…………
10…………………………………………………….…………

Załącznik nr 5 – Kategoria: Talent plastyczny

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Wyrażam/nie wyrażam (właściwe podkreślić) zgody na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka ………………………………………....................................................
imię i nazwisko Uczestnika Konkursu

przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie, ul. Beskidzka 5 na potrzeby organizacji
i przeprowadzenia III Międzyszkolnego Konkursu Młodych Talentów „To mnie kręci”.
2. Wyrażam/nie wyrażam zgody (właściwe podkreślić) na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka w celu nieodpłatnej publikacji wizerunku w całości lub w postaci dowolnych fragmentów
w środkach masowego przekazu oraz na następujących polach eksploatacji:
a) strona internetowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11 w Rzeszowie (www.zszp11.resman.pl);
b) strona internetowa Międzyszkolnego Konkursu Młodych Talentów „To mnie kręci”
(www.tomniekreci.edu.pl);
c) profil Konkursu w serwisie Facebook (www.facebook.com/konkursToMnieKreci);
d) kanał Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11 w serwisie Youtube.
3. Wyrażam zgodę na prezentację prac mojego dziecka na wystawie pokonkursowej w dniu 29 marca
2019 r. oraz na publikację skanów prac zgłoszonych do udziału w Konkursie.
4. Znam i akceptuję pełną treść Regulaminu III Międzyszkolnego Konkursu Młodych Talentów
„To mnie kręci” oraz klauzuli informacyjnej. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie
w dniu 29 marca 2019 r. i zobowiązuję się do zapewnienia mu opieki osoby dorosłej w czasie
Konkursu oraz bezpiecznego powrotu do domu.
……………………………………………………..

……………………………………………….……………..

data

………………………………………………….…………..
podpis prawnych opiekunów Uczestnika

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO):
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11
w Rzeszowie z siedzibą przy ulicy Beskidzkiej 5, reprezentowany przez Dyrektora, tel. (0-17) 748 3840.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia udziału w Konkursie Pani/Pana dziecku.
3. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody i przechowywane zgodnie
z Instrukcją Archiwalną opracowaną na postawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach. Mogą być udostępniane upoważnionym do ich przetwarzania podmiotom
na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
4. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie (zgoda 1) lub niepublikowaniem wizerunku
Uczestnika (zgoda 2). Podającym dane przysługuje prawo do wglądu, poprawiania swoich danych, ich
ograniczenia lub usunięcia.
5. Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy przede wszystkim: utrwalania w jakimkolwiek systemie
i na jakimkolwiek nośniku lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy
fotograficznej, cyfrowo; wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub
multimedialnej; publicznego udostępniania (np. w Internecie), wykonania i/lub odtwarzania.

