Załącznik nr 1
do Regulaminu ogólnego
konkursów przedmiotowych
organizowanych w roku szkolnym 2020/2021

............................................
pieczęć szkoły
OŚWIADCZENIE I KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA
do Konkursu Przedmiotowego z ……………………………………………………..
(właściwa nazwa konkursu)

dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego
w roku szkolnym 2020/2021

Ja,………..………………………………………………………………………………………….. rodzic/opiekun prawny ucznia:
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

1. Imię (imiona) ……………………………………………………………………………………………………………………….
2. Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Data urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Nazwa szkoły…………………………………………………………………………………………………………….......................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
6. Adres szkoły ………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Powiat …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Gmina ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
wyrażam zgodę na udział córki/ syna* w ww. konkursie organizowanym przez Kujawsko-Pomorskiego
Kuratora Oświaty na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem ogólnym konkursów
przedmiotowych, regulaminem szczegółowym ww. konkursu przedmiotowego oraz akceptuję
postanowienia zawarte w ww. regulaminach opublikowanych na stronie internetowej Kuratorium
Oświaty w Bydgoszczy https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl w zakładce Konkursy Kuratora.
Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym umieszczenie
ich na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wraz z podaniem imienia, nazwiska
i nazwy szkoły, do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka konkursu w trybie art. 28 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)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1).
Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji
i celów promocyjnych konkursu.
Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,
2) dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem,
a w szczególności na liście uczestników konkursu zakwalifikowanych do etapu rejonowego
i wojewódzkiego oraz na liście laureatów i finalistów konkursów organizowanych przez
Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty,
*

- niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1
do Regulaminu ogólnego
konkursów przedmiotowych
organizowanych w roku szkolnym 2020/2021

3) podanie danych jest dobrowolne,
4) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
5) potwierdzam zapoznanie się z regulaminem ogólnym konkursów przedmiotowych
organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawskopomorskim dla uczniów szkół podstawowych, w roku szkolnym 2019/2020 wraz
z załącznikami, regulaminem szczegółowym (w szczególności z terminami i miejscami
odbywania się poszczególnych etapów konkursu) oraz akceptuję ich postanowienia.

......................................
(miejscowość, data )

.......................................................................
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

* - oświadczenie podpisuje czytelnie uczestnik, jeżeli jest pełnoletni lub rodzic (opiekun prawny)
nieletniego uczestnika
Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu
Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3,
85-066 Bydgoszcz. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Jarosław Sternik
jsternik@bydgoszcz.uw.gov.pl. Celem przetwarzania jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań
uczniów, rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, tworzenie
płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół, promowanie nauczycieli i szkół
wspierających uzdolnienia uczniów. Podstawą przetwarzania są: ustawa z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 roku
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Dane
osobowe uczestnika konkursu udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe
na podstawie przepisów prawa. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji
międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Regulaminem ogólnym konkursów.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób
zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania
danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przystąpienie do konkursu.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Potwierdzam zgłoszenie ucznia do konkursu oraz prawidłowość powyższych danych ucznia

......................................
(miejscowość, data )

*

- niepotrzebne skreślić

......................................................
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

