
 

                                        

 
 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących 
im. M. Dąbrowskiej w Jarosławiu 

Pl. Mickiewicza 13  
37-500 Jarosław 

e-mail: zsejar@zsejar.internetdsl.pl  
tel./fax: 16 621 23 11  

____________________________________________________ 

KARTA ZGŁOSZENIA 
1. Dane uczestnika: 

imię i nazwisko: …………………………………………………………………………....................................................……… 

klasa: …………………………………………………………………………………………………………………..………..……. 

imię i nazwisko 

nauczyciela, uczącego 

języka polskiego                   

w danej klasie  : 

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

2. Oświadczenia:  

 zgłaszam chęć udziału w konkursie literackim „Śladami mojej rodziny – jestem uczniem 

Ekonomika tak jak moi bliscy”, 

 znam i akceptuję regulamin konkursu literackiego, 

 na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji 

danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - (zwanym dalej RODO), oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w związku z 

uczestnictwem w konkursie literackim „Śladami mojej rodziny – jestem uczniem Ekonomika 

tak jak moi bliscy”, 

 oświadczam, że praca literacka została napisana samodzielnie,  

 wyrażam zgodę na zamieszczenie napisanej przeze mnie pracy literackiej lub jej fragmentu 

w publikacji szkolnej związanej ze 100-leciem szkoły,  

 oświadczam, że fotografie i inne materiały wykorzystane w pracy zostały użyte za zgodą osób 

widocznych na zdjęciach, 

 udzielam pełnomocnictwa nauczycielowi uczącemu języka polskiego w danej klasie do 

wprowadzenia, dostępu oraz edycji moich danych. 

 

 

 

 

…………………………………..………………………………………………….. 
data i podpis uczestnika lub opiekuna prawnego (dotyczy osób niepełnoletnich) 



 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji danych 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - (zwanym dalej RODO), oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu 

prawach z tym związanych. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. 

Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu reprezentowany przez dyrektora szkoły z siedzibą:  Pl. 

Mickiewicza 13, 37-500 Jarosław, nr tel. 16 621 23 11, adres e-mail: zsejar@zsejar.internetdsl.pl. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z udziałem  w konkursie 

literackim „Śladami mojej rodziny – jestem uczniem Ekonomika tak jak moi bliscy”, 

3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO. 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania danych  

do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2 (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu  

z celami określonymi w treści oświadczenia i nie będą – bez Pani/Pana zgody udostępniane 

innym podmiotom. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w 

pkt. 2. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie tradycyjnej (papierowej)  

i elektronicznej. 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 wycofania zgody, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, 

przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

 żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się 

z naruszeniem przepisów RODO. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu 

administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze 

szczególną sytuacją oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celu,  

o którym mowa w pkt 2.  

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się  z treścią klauzuli informacyjnej.  

 

  

 

 

   ……...……………..…….       …………….……..…     …………………………………………… 
miejscowość                                       data                      podpis uczestnika lub opiekuna prawnego      

(dotyczy osób niepełnoletnich) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Zgoda na publikację wizerunku 

 

      Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku / mojego 

dziecka, 

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

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

     w publikacjach w formie tradycyjnej i elektronicznej związku z udziałem w konkursie literackim 

    „Śladami  mojej rodziny – jestem uczniem Ekonomika tak jak moi bliscy”, organizowanym przez  

     ZSE i O  w Jarosławiu, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o  prawie autorskim   

     i  prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.).  

     Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

 

 

 

 

………………………..…………………………………………………. 
podpis uczestnika lub opiekuna prawnego (dotyczy osób niepełnoletnich) 

 
 
 
 
 

 

Zgoda na publikację wizerunku osoby przedstawionej w pracy literackiej 

oraz na publikację jej historii 

 

      Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku oraz publikację 

      przedstawionej w pracy mojej historii  

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

(imię i nazwisko osoby przedstawionej w pracy literackiej ) 

 

     w publikacjach w formie tradycyjnej i elektronicznej związku z udziałem w konkursie literackim 

    „Śladami  mojej rodziny – jestem uczniem Ekonomika tak jak moi bliscy”, organizowanym przez  

     ZSE i O  w Jarosławiu, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o  prawie autorskim   

     i  prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.).  

     Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

     Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych 

     i przedmiotowych. 

 

 

 

………….………….………………..………… 
(podpis osoby przedstawionej w pracy literackiej)  

 
 
 


