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ZAŁĄCZNIK 1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 2 

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie plastycznym 

STYLISTA MODY 

 KUBISTYCZNE MALARSTWO I  GEOMETRYCZNE FORMY 

INSPIRACJĄ W PROJEKTOWANIU UBIORU  
 

 

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………..………………………………………………………. 

Klasa : ……………………………………………..…………….. 

Nazwa i adres szkoły: ………………………………………………………………………………………… 

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

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

Technika wykonania i krótka charakterystyka pracy: …………………………................. 

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

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

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

Imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna ucznia, numer telefonu: 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 3 
 

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie 
i publikację danych osobowych: 

 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez podawanie do 
wiadomości publicznej imienia i nazwiska, wizerunku oraz nazwy szkoły autora pracy w 
związku z udziałem w konkursie plastycznym „ Kubistyczne Malarstwo i Geometryczne Formy 
Inspiracją w  Projektowaniu Ubioru” organizowanym przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. 
K. Adamieckiego  w Dąbrowie Górniczej, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i 
informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie 
przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie 
prowadzenia i realizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz 
niezbędne do realizacji postanowień regulaminu i udziału w konkursie „ Kubistyczne 
Malarstwo i Geometryczne Formy Inspiracją w  Projektowaniu Ubioru”. 
 
 
............................................................................................................ 
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy) 
 
 
 

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na udział w konkursie i 
rozpowszechnianie przesłanej pracy: 

 
Wyrażam zgodę na udział ................................................................................... * w Konkursie  
plastycznym „ Kubistyczne Malarstwo i Geometryczne Formy Inspiracją w  Projektowaniu 
Ubioru”   organizowanym przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. K. Adamieckiego  w 
Dąbrowie Górniczej oraz na bezpłatne wykorzystanie nadesłanej pracy w działalności 
organizatora. Jednocześnie potwierdzam, że praca nie narusza praw autorskich osób trzecich 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 
U. Nr 24/1994, poz. 83 ze zm.).  
 
.............................................................................................................. 
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy) 
 
* imię i nazwisko autora pracy 
 

 
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu plastycznego „ Kubistyczne 
Malarstwo i Geometryczne Formy Inspiracją w  Projektowaniu Ubioru”   organizowanym 
przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. K. Adamieckiego  w Dąbrowie Górniczej oraz 
akceptuję jego warunki. 
 
.............................................................................................................. 
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy) 



ZAŁĄCZNIK 3 
 
 

 

Klauzula informacyjna 

 

dla rodzica /opiekuna prawnego uczestnika Konkursu  

„ Kubistyczne Malarstwo i Geometryczne Formy Inspiracją w  Projektowaniu Ubioru”    

w Zespole Szkół Ekonomicznych 

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego  

z siedzibą; 41-300 Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 5 reprezentowany przez Dyrektora Szkoły 
2) Inspektorem ochrony danych jest Pan Łukasz Więckowski, adres email: biuro@lumiconsulting.pl,  

Tel. 503 038 001; 

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z udziałem w konkursie 

 „ Kubistyczne Malarstwo i Geometryczne Formy Inspiracją w  Projektowaniu Ubioru” oraz w celu 

promocji  szkoły  

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:  

•  osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich 
obowiązków służbowych, 

•  podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania 
danych (podmioty przetwarzające); 

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; 

6) ma Pani/Pan  prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO); 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczna w związku z udziałem Konkursie  
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie 

będą przekazywane do państwa trzeciego; 
 

Zapoznałem/-am się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej 

 

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

                                          (data i czytelny podpis) 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik 4 
 

Zgoda opiekuna/nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych: 
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych imienia i nazwiska, numeru telefonu, 
wizerunku w związku z udziałem w konkursie plastycznym  „ Kubistyczne Malarstwo i Geometryczne 
Formy Inspiracją w  Projektowaniu Ubioru”   organizowanym przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. K. 
Adamieckiego  w Dąbrowie Górniczej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do 
realizacji postanowień regulaminu i udziału w konkursie plastycznym. 
 
 Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu plastycznego „ Kubistyczne 
Malarstwo i Geometryczne Formy Inspiracją w  Projektowaniu Ubioru”   organizowanym przez Zespół 
Szkół Ekonomicznych im. K. Adamieckiego  w Dąbrowie Górniczej oraz akceptuję jego warunki. 
 
............................................................................................................ 
(data i czytelny podpis opiekuna/ nauczyciela) 

 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego  

z siedzibą; 41-300 Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 5 reprezentowany przez Dyrektora Szkoły 

2) Inspektorem ochrony danych jest Pan Łukasz Więckowski, adres email: biuro@lumiconsulting.pl,  

Tel. 503 038 001; 

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z udziałem w konkursie 

 „ Kubistyczne Malarstwo i Geometryczne Formy Inspiracją w  Projektowaniu Ubioru”    oraz w celu 

promocji  szkoły  

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:  

•  osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich 
obowiązków służbowych, 

•  podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania 
danych (podmioty przetwarzające); 

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; 

6) ma Pani/Pan  prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO); 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczna w związku z udziałem Konkursie  
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie 

będą przekazywane do państwa trzeciego; 
 

Zapoznałem/-am się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej 

 

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

                                                   (data i czytelny podpis) 


