
Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA  

  do udziału w KONKURSIE NA KARTKĘ URODZINOWĄ DLA BLACK HORSE 
 

  

Imię i nazwisko uczestnika konkursu:  

Klasa:  

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:  

Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna 

prawnego: 

 

 

Oświadczenie  

 
         Wyrażam zgodę na udział .................................................................................................................. 

                                
                                                         imię i nazwisko dziecka  

w Konkursie na Kartkę Urodzinową dla Black Horse organizowanym przez Szkołę Języków Obcych Black Horse                     

w Wieluniu, a także oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.  
         Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Języków Obcych Black Horse w Wieluniu danych osobowych 
mojego dziecka zawartych w pracy plastycznej i ww. oświadczeniu w celu i zakresie niezbędnym                                                  

do przeprowadzenia konkursu.  
         Oświadczam, że praca złożona w Konkursie na Kartkę Urodzinową dla Black Horse została wykonana 

samodzielnie przez moje dziecko. 

         Oświadczam ponadto, że przedmiotowa praca nie jest obciążona żadnymi roszczeniami 

oraz prawami osób trzecich ani nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. 

 

 

.....................................                             ……............................................................... 
   (data)                 czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu 
 

 

Zgoda na publikacje wizerunku dziecka 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679                                       

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

     wyrażam zgodę *               nie wyrażam zgody * 

na publikacje przez Szkołę Języków Obcych Black Horse w Wieluniu wizerunku mojego dziecka utrwalonego                        

w postaci zdjęć wykonanych podczas wręczenia nagród laureatom Konkursu na Kartkę Urodzinową dla Black 

Horse. Zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej blackhorse.edu.pl oraz profilu szkoły na portalu 

Facebook. Wykorzystanie wizerunku ma na celu promowanie działalności Szkoły Języków Obcych Black Horse                   

w Wieluniu.  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać. Cofnięcie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.    

 

 

.....................................                             ……............................................................... 
   (data)                 czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu 
 
 



 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez uczestnika konkursu jest Szkoła Języków Obcych 
Black Horse, ul. POW 3, 98-300 Wieluń.  

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Języków Obcych Black Horse 
można kontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych pod adresem e-mail: 
marta@blackhorse.edu.pl . 

3. Dane osobowe podane przez uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i 
przeprowadzenia konkursu, publikacji informacji o laureatach konkursu oraz ich prac na stronie 
internetowej blackhorse.edu.pl i na profilu szkoły na portalu Facebook.   

4.  Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, 
którym jest umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia 
konkursu, opublikowanie informacji o laureatach. 

5. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
określonych celów.  

6. Odbiorcą pozyskanych przez Administratora danych osobowych jest komisja konkursowa powołana 
przez dyrektora Szkoły Black Horse. W przypadku autorów zwycięskich prac odbiorcą części 
pozyskanych przez Organizatora danych osobowych (tj. imienia, nazwiska, klasy) i wizerunku są 
użytkownicy strony internetowej www. blackhorse.edu.pl oraz profilu szkoły na portalu Facebook.  

7. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: dostępu do swoich danych, 
sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich 
usunięcia,w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma 
innej podstawy prawnej przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych 
lub wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi 
zorganizowania konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.  Konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie. 

9.  Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w 
załącznikach do ww. regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 


