
 

KARTA  UCZESTNIKA 

Gminnych eliminacji w Mosinie 

XXII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego  Uczniów Szkół Podstawowych 

„Wiosenne Przebudzenie”  Murowana Goślina 2023 

 

 

DANE OSOBOWE 

   

imię     nazwisko   data urodzenia 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 

   

gmina     miejscowość   ulica i nr domu 

 

 

INFORMACJA O UCZNIU 

  

szkoła          klasa   

 

 

WIERSZ 

  

tytuł         autor  

 

 

PROZA – obowiązuje tylko uczniów klas VII, VIII  

  

tytuł         autor  

 

 

 

 

 

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

podpis uczestnika                                                                           podpis szkolnego opiekuna uczestnika 

 

 



 

Klauzula informacyjna 
 

a)    Administratorami danych osobowych uczestnika Gminnych Eliminacji w Mosinie XXII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego  Uczniów Szkół 

Podstawowych „Wiosenne Przebudzenie”  Murowana Goślina 2023 jest Mosiński Ośrodek Kultury  z siedzibą w Mosinie przy ul. Dworcowej 4, 

zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych: imię i nazwisko 

uczestnika, data urodzenia, adres, telefon kontaktowy. 

b)    Dane osobowe uczestnika przeglądu przetwarzane będą w celu prowadzenia Gminnych Eliminacji w Mosinie XXII Powiatowego Konkursu 

Recytatorskiego  Uczniów Szkół Podstawowych „Wiosenne Przebudzenie”  Murowana Goślina 2023 i nie będą udostępniane innym osobom i 

podmiotom, 

c)    Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestnika jest Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 

1000, 1669, oraz art. 7 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. 

d)    Posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

e)  Dane osobowe dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

f)   Podane dane osobowe będą przechowywane przez rok. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego przez administratora danych: Mosiński Ośrodek Kultury dla potrzeb 

niezbędnych do przeprowadzenia  Gminnych Eliminacji w Mosinie XXII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego  Uczniów Szkół Podstawowych 

„Wiosenne Przebudzenie”  Murowana Goślina 2023. 

        

Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego podopiecznego – uczestnika Gminnych Eliminacji w Mosinie XXII Powiatowego Konkursu 

Recytatorskiego  Uczniów Szkół Podstawowych „Wiosenne Przebudzenie”  Murowana Goślina 2023 (na stronach internetowych i portalach 

społecznościowych Mosińskiego Ośrodka Kultury oraz w relacjach prasowych, internetowych). 

               

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

              

              

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu 

do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Eliminacji Gminnych XXII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego  Uczniów Szkół Podstawowych 

„Wiosenne Przebudzenie”  Murowana Goślina 2023 i akceptuję jego postanowienia. 

                 

 

data i podpis opiekuna prawnego 

podpis 

podpis 

podpis 


