
Przedszkole Miejskie Integracyjne Nr 8 w Bytomiu 

 

 

KONKURS PIOSENKI „ROZŚPIEWANA RODZINKA” 

Karta zgłoszenia 

 

Pełna nazwa zespołu/ wykonawcy 

…………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres  placówki delegującej:  

……………………………………………………. ……………………………... 

Miejscowość ………………………………………………………………… ……. 

ul.  ……………………………………………………………………………....... 

nr telefonu…………………………………………………………………………. 

e-mail ……………………………………………………………………………… 

Prezentowany utwór (autor, muzyka) :  

……………………………………………………………………………………. 

Rodzaj akompaniamentu:  

…………………………… ……………………………… ……………………... 

Imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, e-mail.  

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

………………………………………………… 

                                                                              data i czytelny podpis 

rodzica / opiekuna prawnego / nauczyciela prowadzącego  

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb  konkursu  

zgodnie z przepisami ustawy o ochronie  danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

(Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 ze zm.). 

 

 

………………………………………………… 

                                                                                          data i czytelny podpis 

rodzica / opiekuna prawnego / nauczyciela prowadzącego 

 



Przedszkole Miejskie Integracyjne Nr 8 w Bytomiu 

 

 

Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku dziecka w związku  

z Wojewódzkim Konkursem Piosenki  „Rozśpiewana rodzinka” 

Wyrażam zgodę na używanie wizerunku mojego dziecka.......................................................... 

w związku z udziałem w Wojewódzkim Konkursie Piosenki „Rozśpiewana rodzinka”. 

 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem Danych Osobowych jest: 

Przedszkole Miejskie  Integracyjne nr8 w Bytomiu, ul. Wrocławska 44; 41-902 Bytom 

- dane kontaktowe Inspektora IOD: Urząd Miejski- Wydział Edukacji                                              

adres: ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom; e- mail: iod edu@um.bytom.pl 

2. Podanie powyższych danych jest obowiązkiem umownym, zaś cofnięcie przez Panią/Pana zgody będzie 

skutkowało usunięciem zdjęć z Konkursu z przedszkolnej strony www. 

3. Dane osobowe (zdjęcia) są przetwarzane celem udokumentowania przebiegu w/w imprezy. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby/ rodziców/ opiekunów prawnych, której 

dane dotyczą. 

5. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie 

przepisów prawa. 

6. Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych będzie miało miejsce po upływie 10 lat lub po cofnięciu 

Pani/ Pana zgody na ich przetwarzanie. 

7. Informujemy, że przysługuje Pani/ Panu prawo do: 1) dostępu do swoich danych osobowych i 

otrzymania ich kopii; 2) poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych; 3) usunięcia danych 

przetwarzanych na podstawie zgody; 4)wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami 

prawa niezbędne. 

Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

 

Potwierdzenie zapoznania się z informacją  

                                                                                                                        data i podpis 
 
 

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

 

 
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

 z 2006r. Nr 90, poz. 631 z póź. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć/filmów 

zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowanych podczas jego uczestnictwa w konkursie 

oraz wydarzeń kulturalnych. 


