
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 
XVII Przeglądu Kolęd i Pastorałek 

w Aleksandrii 

 
1. Imię nazwisko wykonawcy  
 
…………………………………........................................…………….. 
2. Kategoria wiekowa  
 
……………………………….......................................………………… 

wg regulaminu 

3. Tytuł utworu  
 
……………………………….......................................…………………. 
4. Placówka delegująca 
 
……………………………………………………………………………………….. 
5. Imię i nazwisko opiekuna 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zezwalam na nieodpłatne 
przetwarzanie, w szczególności poprzez wykorzystywanie 
i rozpowszechnianie, wizerunku mojego dziecka utrwalonego w związku  
z udziałem w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Aleksandrii. 
 
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym 

również o wynagrodzenie względem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  

w Aleksandrii, z tytułu wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku 

mojego dziecka i jego nagrań na potrzeby określone w oświadczeniu.  

 
 

………………………………………………………………………….. 
podpis opiekuna prawnego 

 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOW YCH  

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 
informujemy, że:  

 Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny  

w Aleksandrii, ul. Gościnna 130, 42-274 Aleksandria.  

 Dane w postaci wizerunku utrwalonego w związku z udziałem uczestnika  

w konkursie, będą przetwarzane w celu promowania ZSP w Aleksandrii oraz 

informacji o organizowanych instytucję wydarzeniach. 

 Zezwolenie na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne, ale 

konieczne, aby wizerunek mógł być publikowany w celu wskazanym powyżej.  

 Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia 

sprzeciwu – na zasadach określonych w RODO, a w przypadku danych osobowych 

przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – 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.  

 Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego 

przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku gdy 

przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO (art. 77 RODO).  

 Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania.  

 

 
 
 

 


