
 
 

Formularz zgłoszeniowy – 2023 r. 

 
GODŁO (pseudonim) 

Code name 

 

Imię i nazwisko 

Name and surname 

 

Adres pocztowy 

Postal adress 

 

 

 

 

E-mail, telefon 

e-mail, telephone 

 

 

Wiek 

Age 

 

Nazwa i dane 

kontaktowe szkoły 

(adres, e-mail, telefon) 

 

School name and 

contact data (address, e-

mail, telephone) 

 

 

 

 

 

 

Opiekun naukowy 

Tutor 

 

Tytuł opowiadania 

Story title 

 

 

 

 
Niniejszym akceptuję regulamin konkursu. Wyrażam zgodę na publikację fragmentów lub całości mojej pracy konkursowej na 

stronie internetowej Szkoły, w mediach społecznościowych, a także w formie pamiątkowej, niekomercyjnej publikacji książkowej 

wraz z podstawowymi danymi osobowymi (imię i nazwisko autora, szkoła, miejscowość, kraj). Wyrażam zgodę na publikację 

mojego wizerunku w materiałach promujących konkurs, zdjęciach z gali konkursowej rozpowszechnianych na stronie 

internetowej III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku, w mediach społecznościowych oraz 

mediach lokalnych i ogólnopolskich. 

 

 

………………………………………… 

Podpis, data/ Signature, date 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie 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 takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych mojej córki/ mojego syna…………………………………………… 

ur. ………………………………………………. w celu : 

 organizacji Międzynarodowego Konkursu Literackiego im. Marii Danilewicz Zielińskiej Słowo i tożsamość; 



2 

 

 publikacji wizerunku dziecka, jako reprezentanta szkoły i uczestnika imprez szkolnych, uroczystej gali konkursowej 

i innych działań, których organizatorem jest III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku  

zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. − Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, 1104) oraz art. 81 ust. 

1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089, z 2018 

poz. 650).  

 

Wyrażam zgodę 

 

………………………………………………………                                                                                                                                                                                     

( podpis rodzica/opiekuna prawnego, data/ Parent’s signature, date) 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku; dane 

kontaktowe: 87−800 Włocławek, ul. S. Bechiego 1, tel. +48 54 232 29 65, e-mail: sekretariat@lmkwloclawek.pl 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Jadwiga Olejniczak, tel. +48 54 427 01 58   

jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO w celu: 

 organizacji Międzynarodowego Konkursu Literackiego im. Marii Danilewicz Zielińskiej Słowo i tożsamość, 

  publikacji wizerunku dziecka jako reprezentanta szkoły i uczestnika imprez szkolnych, uroczystej gali finałowej i innych 

działań, których organizatorem jest III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku zgodnie z art. 

23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. − Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104) oraz art. 81 ust. 1 ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 880 i 1089, z 2018 poz. 650). 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: lokalne media, patroni honorowi konkursu: Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w Toruniu, Prezydent Miasta Włocławka, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo 

Kulturalne. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

6. Prawnym opiekunom ucznia oraz pełnoletnim uczniom przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych dotyczących danego ucznia, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

(w przypadkach określonych w art. 18 RODO). 

7. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.  

8. Rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia albo pełnoletniemu uczniowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zgodnie z at. 77 RODO. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym dla wzięcia udziału w konkursie. 

 

Wyrażam zgodę 

 

………………………………………………………                                                                                                                                                                                     

( podpis rodzica/opiekuna prawnego, data/ Parent’s signature, date) 

 


