
ZGŁOSZENIE 

Imię i nazwisko uczestnika Klasa Nazwa konkursu i kategorii 

   

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Szkolnego Konkursu Z książką mi 

do twarzy*, W książkach jest wszystko*, Co mówią książki* i akceptuję wszystkie jego warunki. 

Oświadczam, że nadesłana praca jest mojego autorstwa i nie była wcześniej publikowana. 

Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie na organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe do pracy 

w zakresie utrwalania i powielania pracy, publicznego prezentowania i udostępniania pracy w środkach 

masowego przekazu. 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 

na potrzeby przeprowadzenia konkursu. 

Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku na potrzeby konkursu. 

* niepotrzebne skreślić 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 , art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UEL.2016 Nr 119 

st. 1 z późn. zm.) dalej RODO, informuję  że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru 

w Lublinie. Dane adresowe: ul. Biedronki 13, 20-543 Lublin. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z inspektorem można się skontaktować przez 

adres e-mail: lo27@iod.lublin.eu. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w konkursie szkolnym na podstawie udzielonej zgody 

(art. 6 ust. 1 pkt a RODO).  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane aż do cofnięcia zgody lub do ich usunięcia z mediów. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeśli 

stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczy Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

 

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

 (podpis rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej)  

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

(podpis uczestnika konkursu)  


