
KARTA ZGŁOSZENIOWA  

I ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA/PEŁNOLETNIEGO UCZNIA   

w Konkursie poetyckim „Zmiana… wyzwanie, krach, spełnienie marzeń”   

organizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gliwicach 

 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/mój udział  

 

…….……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko uczestnika konkursu  

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

nazwa szkoły i klasa, do której uczęszcza dziecko/pełnoletni uczeń 

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

numer telefonu kontaktowego  
 

w Konkursie poetyckim „Zmiana… wyzwanie, krach, spełnienie marzeń” organizowanym przez 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gliwicach przy ul. Gierymskiego 1. 

 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych 

osobowych w celach wynikających z organizacji Konkursu. 

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie stworzonej przez moje dziecko/przeze mnie 
pracy konkursowej, w szczególności zamieszczenie pracy wraz z danymi osobowymi  
(w zakresie: imię i nazwisko, szkoła, klasa) na stronie internetowej Poradni oraz podczas 
Konferencji „Zmiana… wyzwanie, krach, spełnienie marzeń”   

4. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem konkursu i przyjmuję jego postanowienia 
bez zastrzeżeń.  

______________________________________________________________________________ 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Gierymskiego 1, 44-100 Gliwice  

2. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: 
Wioletta Dymek, tel. (32) 231-05-69, mail: sekretariat@ppp.gliwice.eu  

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja Konkursu „Zmiana… wyzwanie, krach, spełnienie 
marzeń” oraz promocja placówki.  

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą. 
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 
przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub przez okres realizacji Konkursu, jego 
promocji i podsumowania oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. 

6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, sprostowania i uzupełniania danych, 
usunięcia, przenoszenia i ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.   

7. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa.  
8. Podanie danych jest obowiązkiem umownym. Brak zgody będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału  

w konkursie oraz nie umieszczeniem pracy wraz z danymi na stronie internetowej oraz podczas Konferencji.  
9. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 
 

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

             Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka/pełnoletniego ucznia  

mailto:sekretariat@ppp.gliwice.eu

