
Załącznik nr 1 do Regulaminu  

XV Jarosławskich Potyczek Ortograficznych 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

XV JAROSŁAWSKIE POTYCZKI ORTOGRAFICZNE 

Jarosław 2023 
 

 

 

 

Nazwa Szkoły / Placówki:                              ………………………………………………………………………….. 

 

 

 

(pieczęć szkoły) 

Imię i nazwisko ucznia,  

klasa 

 

…………………………………………………………………………… 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu XV Jarosławskie Potyczki Ortograficzne 

i akceptuję jego postanowienia. 

Tak                            

Nie (zaznaczenie tej opcji oznacza rezygnację z udziału w XV Jarosławskich Potyczkach Ortograficznych) 

 

…..……………………………………………….. 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna lub ucznia pełnoletniego) 

 

W związku z udziałem w konkursie XV Jarosławskie Potyczki Ortograficzne oświadczam, że wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka w postaci wizerunku i danych kontaktowych. 

Rozumiem, że w związku z wyrażeniem przeze mnie zgody dane te mogą być opublikowane na stronach 

internetowych i facebooku organizatorów konkursu oraz w mediach. 

Tak                            

Nie (zaznaczenie tej opcji oznacza rezygnację z udziału w XV Jarosławskich Potyczkach Ortograficznych) 

 
…..……………………………………………….. 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna lub ucznia pełnoletniego) 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez PBW w Przemyślu   

w związku z organizacją XV Jarosławskich Potyczek Ortograficznych i akceptuję ich treść. 

Tak                            

Nie (zaznaczenie tej opcji oznacza rezygnację z udziału w XV Jarosławskich Potyczkach Ortograficznych) 

 
…..……………………………………………….. 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna lub ucznia pełnoletniego) 

 

 

*  prosimy o wypełnienie karty drukowanymi literami i dostarczenie w dniu konkursu. 

** prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną na odwrocie karty zgłoszenia. 

 



 
Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), dalej zwanego RODO, informujemy że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu, ul. Śnigurskiego 10-12, przy PZPW  
w Rzeszowie, dalej jako Biblioteka. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@pzpw.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia XV Jarosławskich 

Potyczek Ortograficznych, dalej jako konkurs, w związku z wyrażeniem przez Państwa zgody, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO. 

4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przeprowadzeniem konkursu mogą być przekazane  
w celu przetwarzania współorganizatorom: 

• Staroście Jarosławskiemu, ul. Jana Pawła II, 37 – 500 Jarosław,  

• Zespołowi Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej,  
Pl. Mickiewicza 13,  37 -500 Jarosław 

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres organizacji i trwania konkursu, następnie przez 
okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami 
archiwizacji określonymi przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz 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. 

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,  
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

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

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych i brak zgody  
na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. 

10. Skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt. 6 i 7 można wysyłając odpowiednie żądanie  
na adres Administratora wskazany w pkt.1. 

 


