
Załącznik nr 1

Karta zgłoszenia

Ogólnopolski Konkurs Cyfrowy „Mam prawo do życia bez przemocy”

(Kartę wypełnić drukowanymi literami)

Imię, nazwisko i wiek uczestnika:
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Nazwa i adres placówki (wraz z numerem telefonu i adresem
mailowym).....................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela:.........................................................................



Załącznik nr 2 (dla każdego dziecka)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka

...........................................................
(imię i nazwisko dziecka)

na potrzeby Ogólnopolskiego Konkursu Cyfrowego „Mam prawo do życia
bez przemocy”.

.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka

Administratora danych osobowych, którym jest Przedszkole Miejskie nr 234 w Łodzi, ul. Ziemowita 23, 92-413 Łódź. Zgoda
udzielona jest na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu dopełnienia niezbędnych działań administratora
danych związanych z organizacją, przebiegiem i zakończeniem konkursu ,,Mam prawo do życia bez przemocy"”

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż:

● W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@secretum.eu;

● Dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawna otrzymania takich informacji;
● Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który została udzielona zgoda;
● Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu danych i ich sprostowania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem a także
wniesienia skargi do Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
narusza przepisy prawa;

● Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia udział w konkursie ,,Mam prawo do życia
bez przemocy”.

● Dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są
przekazywane do państw trzecich.

……………………………

mailto:kontakt@secretum.eu


Czytelny podpis rodziców


