................................., data ............................

.................................................
pieczątka szkoły

XVIII Edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Obcej
Zespół Szkół w Pasłęku
ul. Zwycięstwa 28
14-400 Pasłęk

KARTA ZGŁOSZENIA
UDZIAŁU W KONKURSIE

Zgłaszam chęć uczestnictwa w konkursie następujących wykonawców:
1. ................................................................ (imię i nazwisko ucznia lub nazwa zespołu*)
oryginalny tytuł piosenki i wykonawca: ......................................................................

2. ................................................................ (imię i nazwisko ucznia lub nazwa zespołu*)
oryginalny tytuł piosenki i wykonawca: ......................................................................

........................................................................
imię i nazwisko nauczyciela opiekuna / opiekunów
…………………………………………………………
adres mailowy opiekuna lub ewen. nr tel.

* w przypadku duetów i zespołów proszę o podanie imion i nazwisk wszystkich uczestników, co jest niezbędne do przygotowania dyplomów za udział

………………………………..
miejscowość, data
………………………………………………
imię i nazwisko
…………………………………………………
…………………………………………………
szkoła, do której uczęszcza uczeń

ZGODA
na udział i przetwarzanie danych osobowych uczestnika
XVIII Edycji Powiatowego Konkursu Piosenki Obcej

Wyrażam

zgodę na

udział i

przetwarzanie danych osobowych

mojej

córki /

mojego

syna /

podopiecznej/podopiecznego* …………………………………………………… dla potrzeb przeprowadzenia
XVIII Edycji Powiatowego Konkursu Piosenki Obcej w zakresie niezbędnym do realizacji postępowania
rekrutacyjnego, kolejności udziału w konkursie oraz informowania o jego wynikach, w tym na publikację imienia
i nazwiska, wizerunku, wykonania oraz nazwy szkoły na stronach internetowych organizatorów.
Zgadzam się/ nie zgadzam* się na wykorzystanie jej/jego* wizerunku w celu dokumentowania przebiegu
konkursu i promowania go w mediach.

………………………………………..
podpis rodziców/prawnych opiekunów

KLAUZULA INFORMACYJNA

1.Administratorami danych osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół LO w Pasłęku i Zespół Szkół w Pasłęku, ul.
Zwycięstwa 28, 14-400 Pasłęk, tel. 55 248-10-61, kontakt e-mail: tplo@tlen.pl, zspaslek@wp.pl.
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania obowiązków związanych z realizacją XVIII Edycji
Powiatowego Konkursu Piosenki Obcej.
3. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 2. odbiorcami danych osobowych mogą
być osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich
obowiązków służbowych;
5. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
*zbędne skreślić

