
                            

 

KARTĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ PISMEM 
DRUKOWANYM – CZYTELNIE! 

……………………………………………………….…………………………… 

               Pieczęć Placówki Oświatowej 

 
 

KARTA UCZESTNIKA  KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
„BABCIĘ, DZIADKA MIEĆ” 

 

1. Nazwisko i imię Recytatora …………………………………………………….………………. 

2. Wiek/klasa ………………………………………………..……...…………………………...………. 

3. Reprezentowana Placówka ………………….…………………………………………………. 

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

4. Tytuł wiersza……………………………………………...…………...…………………..…………. 
5. Fragment prozy ……………………………………………………………………………………... 

6. Autor (pełna pisownia imienia i nazwiska)………………………………………….. 

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

7. Nauczyciel przygotowujący Recytatora ……………………………………………… 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie 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).  
W świetle powyższego informujemy, że podpisując niniejszą kartę uczestnictwa zgadzają się 
Państwo z informacją umieszczoną na stronie mgok.bialobrzegi.pl – zakładka KLAUZULA 
RODO. 
 

………………………………………………………………………… 

                                        Data i podpis uczestnika/opiekuna prawnego 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU W CELACH PROMOCYJNYCH 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych 
mojego dziecka (imię i nazwisko uczestnika) ………………………………………………………… w celu 
budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach. 
 

………………………………………………………………………… 

                                        Data i podpis uczestnika/opiekuna prawnego 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
ORAZ WIZERUNKU  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/ mojej córki/ moje oraz 
wizerunku dla potrzeb niezbędnych do publikacji zdjęć w lokalnej prasie i na stronie 
internetowej MGOK w Białobrzegach – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z poźn. zm.), oraz zgodnie 
z art. 81 z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.)  (imię, nazwisko uczestnika) 
………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 
……………………………………….……….                              …..…..…………………………… 
      Pieczęć Dyrektora Placówki                                                                Podpis uczestnika 


