
Formularz zgłoszeniowy do cyfrowego konkursu recytatorskiego 
 

„Ptasia poezja” 
V EDYCJA 

 
Nazwa, adres, telefon, e-mail placówki zgłaszającej, imię i nazwisko nauczyciela 
uczestniczącego w konkursie: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
1. uczestnik – …………………….........……………………... (imię i nazwisko dziecka, wiek) 
 
2. uczestnik – ………………………….........………………... (imię i nazwisko dziecka, wiek) 
 
3. uczestnik – ……………………………….........…………... (imię i nazwisko dziecka, wiek) 
 
4. uczestnik – …………………………………….........……... (imię i nazwisko dziecka, wiek) 
 
5. uczestnik – …………………………………….........……... (imię i nazwisko dziecka, wiek) 
 
6. uczestnik – …………………………………….........……... (imię i nazwisko dziecka, wiek)  
 
 
 
 
 

Podpis nauczyciela: 
 

...................................................... 
 



OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA 
 

Zgoda nauczyciela na udział w cyfrowym konkursie recytatorskim „Ptasia poezja” 
 
Ja, niżej podpisany/a 
 
.….................................................................................................................................................. 

Proszę wstawić X w odpowiednią kratkę 

□ wyrażam zgodę na udział w cyfrowym konkursie recytatorskim „Ptasia poezja” 
organizowanym przez Gminne Przedszkole im. Juliana Tuwima w Straszynie. 

□ akceptuję Regulamin cyfrowego konkursu recytatorskiego „Ptasia poezja”. 

□ zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez Gminne Przedszkole im. Juliana Tuwima w Straszynie w celu 
uczestnictwa w cyfrowym konkursie recytatorskim „Ptasia poezja”. 

□ 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO* wyrażam zgodę na publikację i wykorzystanie moich 
danych wizerunkowych utrwalonych w formie nagrań w celu publikacji na stronie 
internetowej oraz profilu Facebookowym Gminnego Przedszkola im. Juliana Tuwima w 
Straszynie  

□ Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* zapoznałem się z poniższą klauzulą 
informacyjną: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych oraz danych Pana/i dziecka/podopiecznego 
jest Gminne Przedszkole im. Juliana Tuwima w Straszynie przy ul. Pocztowa 19, kod 
pocztowy 83-010 Straszyn. 

2. W sprawach związanych z Pana/i danymi prosimy kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych (e-mail: iod.przedszkolestraszyn@gmail.com). 

3. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu 
uczestnictwa w cyfrowym konkursie recytatorskim „Ptasia poezja” na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych). 

4. Gminne Przedszkole im Juliana Tuwima w Straszynie ma prawo przekazywać Pana/i dane 
osobowe tylko podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. 

5. Dane osobowe Pana/i po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą 
przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami. 

6. Ma Pan/i prawo do: 
- dostępu swoich danych osobowych,  
- sprostowania swoich danych osobowych, 
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 



7. Może Pan/i wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody 
przed jej cofnięciem. 

8. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na proces i sposób 
przetwarzanie Pana/i danych osobowych przez Administratora. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest 
dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa 
w konkursie recytatorskim „Ptasia poezja”. 

 
*RODO - Rozporządzenie 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. 
 
 

….............................................................. 
Miejscowość, data 

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

Czytelny podpis nauczyciela 
 


