
 

 
Pieczątka instytucji 

 

XVIII Powiatowy Festiwal  

Piosenki Europejskiej 
 

KARTA  ZGŁOSZENIA  

 

1. Imię i nazwisko wykonawcy: 

2.  Adres szkoły:  

3. Klasa i wiek uczestnika: 

4. Tytuł piosenki: 

5. Imię i nazwisko osoby przygotowującej: 

6. Kontakt z opiekunem (telefon, e-mail): 

 

 

 

                                                            Podpis dyrektora placówki lub opiekuna: 

  



 

………………………………………………………………………… 
(miejscowość, data) 

Szkoła Podstawowa 

im. Henryka Sienkiewicza 

w Konopiskach 

ul. Sportowa 7 

42-274 Konopiska 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

syna/córki………………………………………………….. przez Szkołę Podstawową w 

Konopiskach, w ramach uczestnictwa w XVII Powiatowym Festiwalu Piosenki Europejskiej. 

……………………….………………… 
czytelny podpis rodzica 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Udzielam Szkole Podstawowej w Konopiskach nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa 

wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i nagrania  z wizerunkiem mojego syna/córki 

………………………………………………..……………………………………….  na 

potrzeby XVII Festiwalu Piosenki Europejskiej  zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191).  

Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć i występu na stronie internetowej szkoły i gminy 

Konopiska, w gazetach, czasopismach, folderach promujących szkołę oraz o nim 

informujących. 

……………………….………………… 
czytelny podpis rodzica 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zezwalam na nieodpłatne przetwarzanie, w szczególności 
poprzez wykorzystywanie i rozpowszechnianie, wizerunku mojego dziecka utrwalonego w związku  
z udziałem w XVII Powiatowym Festiwalu Piosenki Europejskiej 
 

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeo (istniejących i przyszłych), w tym również o 
wynagrodzenie względem Szkoły Podstawowej w Konopiskach z tytułu wykorzystywania i 
rozpowszechniania wizerunku mojego dziecka i jego nagrao na potrzeby określone w 
oświadczeniu.  
 
 

………………………………………………………………………….. 
podpis opiekuna prawnego 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOW YCH  

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. 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 – RODO) informujemy, że:  

 Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach, 
 Dane w postaci imienia, nazwiska i wizerunku utrwalonego w związku z udziałem uczestnika w konkursie, 

będą przetwarzane w celu promowania SP w Konopiskach oraz informacji o organizowanych instytucję 
wydarzeniach. 

 Zezwolenie na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne, ale konieczne, aby 
wizerunek mógł byd publikowany w celu wskazanym powyżej.  

 Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu – na zasadach określonych w RODO, a w 
przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – prawo do cofnięcia zgody 
na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.  

 Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów 
ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, 
ul. Stawki 2, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO (art. 77 
RODO).  

 Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  
 

 
 

 


