
Przykleić na odwrotną stronę pracy plastycznej - proszę wypełnić czytelnie 

 

 

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

         pieczątka szkoły                                                                                                                        miejscowość i data  

 

Karta zgłoszenia uczestnika w konkursie „Moja pasja kluczem do sukcesu”  

 

Nazwisko i imię dziecka/ucznia  ……………..………………………………………………………………….………… 

Nazwa szkoły, klasa  ………………………….…….……………………………………………………………………………… 

Nazwisko i imię rodzica   ……………..…..………………………… nr kontaktowy …………………………….… 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

Oświadczam, że zapoznałam-łem się z regulaminem XII Powiatowego Konkursu „Moja 

pasja kluczem do sukcesu” organizowanym przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w 

Nowym Mieście Lubawskim (regulamin dostępny na stronie pcre-nowemiasto.pl). 

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

Data i podpisy rodziców /opiekunów prawnych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowy zawartych w Karcie zgłoszenia do 

udziału w XII Powiatowym Konkursie "Moja pasja kluczem do sukcesu”.  

 

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

Data i podpisy rodziców /opiekunów prawnych 

 

 Wyrażam zgodę na umieszczenie danych naszego dziecka oraz jego wizerunku w 

celach promocyjnych na portalu FB, stronie internetowej PCRE www.pcre-nowemiasto.pl oraz 

innych stronach instytucji oświatowych oraz w lokalnych mediach.  

  

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

Data i podpisy rodziców /opiekunów prawnych 

 
Obowiązek informacyjny: 

Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim ul. 
3 Maja 25, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.  

Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem  administrator@norwid.eu. Dane 
osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody którą można w każdym czasie wycofać jednak jej wycofanie nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem po zakończeniu Powiatowego Konkursu "Moja pasja kluczem do 
sukcesu" dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa do celów archiwalnych. Celem przetwarzania danych 
osobowych jest udział w Powiatowym Konkursie "Moja pasja kluczem do sukcesu" jak i cel archiwalny po zakończeniu 
konkursu. Odbiorcą Danych osobowych będą instytucje wymienione w regulaminie.  Dane osobowe będą przetwarzane przez 

okres trwania konkursu jak i po jego zakończeniu w celu archiwalnym. Osobie, która wyraziła zgodę przysługuje prawo 
do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde z praw osoby będzie rozpatrywane w świetle obecnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie jego realizacji. Każda osoba posiada również prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.  

Nie podanie danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszenia  udziału w Powiatowym Konkursie "Moja pasja 
kluczem do sukcesu" skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w powyższym konkursie.  

 

http://www.pcre-nowemiasto.pl/
mailto:administrator@norwid.eu

