
      KARTA  UCZESTNICTWA

PIERWSZEGO    KONKURSU    RECYTATORSKIEGO

im. Joanny Kulmowej 2023

 Prosimy o wypełnienie zgłoszenia drukowanymi literami, czarnym kolorem   - jedna karta dla   
jednego uczestnika  /  

Nazwa szkoły( Instytucji): /pieczęć/ ………………………………………………………………………………………….

data, miejscowość………………………………………………………………………………..…...…………………..………..

Kategoria Konkursu :

Konkurs Recytatorski – grupa wiekowa A :           klasy 1-3
                                                                                        klasy 4-6
                                          grupa wiekowa B:             klasy  7-8
                                                                                        szkoła ponadpodstawowa (klasa)

E- mail:………………………………………………………………………………………………………………………………...

Telefon kontaktowy:........................………………………….................………....................................

Imię i nazwisko uczestnika konkursu:      

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

Tytuły wierszy:

1.………………………………………………………....…………………………………………………………...................
……………………………………………………………….……………………………………………………………..............

2.……………………………………………………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………..…………………………………………………………..................

3.………………………………………………………….…………………………………………………………...................
…………………………………………………………………....…………………………………………………………..........

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna / nauczycieli opiekunów (w przypadku dzieci i młodzieży 
szkolnej):

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

Telefon kontaktowy opiekuna - nauczyciela: ……………………………………................................................

e- mail ……………………………………...................................……………………………………………………....…



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu Recytatorskiego im. Joanny Kulmowej oraz 
obowiązkiem informacyjnym administratora danych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych podanych w związku ze zgłoszeniem ucznia do ww. konkursu.

……………………………………………..
(podpis nauczyciela-opiekuna)                   



Załącznik nr 1.

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka/podopiecznego (uczestnika konkursu)         
w konkursie recytatorskim im. Joanny Kulmowej

W związku ze zgłoszeniem udziału w konkursie recytatorskim, działając, jako rodzic/opiekun 

prawny dziecka/podopiecznego:

Imię i nazwisko dziecka 

świadomie  i  dobrowolnie  wyrażam  zgodę/nie  wyrażam  zgody*  na  udział  mojego

dziecka/podopiecznego  w  konkursie  recytatorskim  im.  Joanny  Kulmowej  organizowanym  

i przeprowadzanym przez Bibliotekę Publiczną w dzielnicy Żoliborz m st. Warszawy.

Miejscowość i data 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika konkursu

Deklarowany kontakt do rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika konkursu

*niewłaściwe skreślić



Załącznik nr 2.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia  27  kwietnia   2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  
z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  tych  danych  oraz
uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  wyrażam/nie
wyrażam*  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych,  danych  mojej/mojego
małoletniej/małoletniego  córki/syna/podopiecznego*  (imię  i  nazwisko)
………………………………………………………………………………………………………………………………..w  związku  
z moim, jej/jego* udziałem w konkursie recytatorskim im. Joanny Kulmowej organizowanym przez
Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, przy ul. Słowackiego 19A Warszawie tj. na
publikację  fotografii  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  mojego,  mojej/mojego
małoletniej/małoletniego  syna/córki  w  mediach  społecznościowych  (Facebook,  Instagram)
organizatora  konkursu,   na  warunkach  określonych  w  regulaminie  konkursu  oraz  klauzuli
informacyjnej administratora. 

data oraz czytelny podpis uczestnika/ rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam  /  nie  wyrażam*  zgodę  na  nieodpłatne,  wielokrotne  utrwalanie  i   wykorzystywanie  
oraz rozpowszechnianie przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Żoliborz m.st.  Warszawy mojego
wizerunku,  wizerunku  mojego  dziecka  /  mojego  podopiecznego* utrwalonego  
w  formie  fotografii,  nagrań  lub  innych  form  utrwalania  wizerunku  dla  celów  związanych  
z  udziałem  moim/  mojego  dziecka/  mojego  podopiecznego  w konkursie  literackim  im.  Joanny
Kulmowej  organizowanym  przez  Bibliotekę  Publiczną  w  Dzielnicy  Żoliborz  m.st.  Warszawy  
na warunkach określonych w regulaminie konkursu.

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie do czasu wycofania zgody. 

Data i podpis uczestnika/rodziców/opiekunów prawnych
       
*niewłaściwe skreślić



Obowiązek informacyjny
        
Zgodnie z art.  13 ust.  1−2 rozporządzenia 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; Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.)
-  dalej  zwane  „RODO”,  w  związku  z  pozyskaniem  od  Pani/Pana  danych  osobowych  Biblioteka
Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy informuje, że: 
1) Administratorem  Pana/Pani  danych  osobowych  przetwarzanych  w  ramach  konkursu

recytatorskiego  im.  Joanny  Kulmowej  jest  Biblioteka  Publiczna  w  Dzielnicy  Żoliborz  m.  st.
Warszawy z siedzibą przy ul. Słowackiego 19A , 01-592 Warszawa.

2) Administrator  powołał  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  można  się  skontaktować  pod
adresem e-mail: iod@bpzoliborz.pl lub pisząc na adres korespondencyjny Administratora;

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji  konkursu recytatorskiego im.
Joanny  Kulmowej  i  w  zakresie  niezbędnym  do  realizacji  jego  wykonania  oraz  w  celach
promocyjnych wydarzenia, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4) Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci w ramach konkursu jest zgoda osoby, której
dane dotyczą, wyrażona przez rodzica / przedstawiciela ustawowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
W  zakresie  danych  osobowych  rodziców  /  przedstawicieli  ustawowych  dzieci  podstawą
przetwarzania ich danych jest realizacja obowiązków prawnych ciążących na administratorze
(art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO)  –  w związku  z  ustawą Kodeks  rodzinny  i  opiekuńczy.  Podstawą
przetwarzania danych osobowych nauczycieli jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust.
1 lit. a RODO). Podstawą przetwarzania danych w postaci wizerunku jest zgoda wyrażona przez
uczestnika  lub  rodziców/opiekunów  prawnych 
(art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO)  w  celach  zamieszczania  ich  w  materiałach  promocyjnych  
i  informacyjnych  na  stronach  internetowych  Biblioteki  i  profilach  w  portalach
społecznościowych (Facebook, Instagram) Administratora; 

5) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są upoważnione przez Administratora osoby oraz
osoby upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6)  Przysługuje  Panu/Pani  prawo  do  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych  w  dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Cofnięcie  zgody  będzie  miało  konsekwencje  w  braku  możliwości  wzięcia  udziału  
w konkursie.

8) Przysługuje  Panu/Pani  prawo  do  żądania  dostępu  do  danych  osobowych  dotyczących
Pana/Pani osoby oraz dziecka, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą przetwarzania jest
zgoda lub ograniczenia przetwarzania).

9) Podanie  danych  osobowych  dziecka  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  do  wzięcia  udziału  
w  konkursie.  Niepodanie  danych  może  uniemożliwić  udział  dziecka  w  konkursie.  Podanie
danych osobowych rodzica / przedstawiciela ustawowego oraz nauczyciela lub opiekuna jest
niezbędne do umożliwienia dziecku udziału w konkursie.  

10) Dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  również  
w formie profilowania.

11) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane osobowe naruszono przepisy RODO ma Pani/Pan 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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