
Zgłoszenie pracy na konkurs „Święta Bożego Narodzenia” – XXIII edycja 

 

Konkurs Miejski 

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 2021 
pod hasłem  „Nieść radość wszystkim wokół...” – XXIII edycja 

 

KATEGORIA:  SZOPKA   /  GWIAZDA 

 

SZKOŁA: …............................................................................................... 

 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA: 

…............................................................................................................... 

 
WIEK/KLASA: …….............................................................................................................. 

 

NAUCZYCIEL: …................................................................................................................. 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję , że: 

 administratorem danych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła 
II z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Sportowej 4; 

 kontakt do inspektora ochrony danych  e-mail biuro@bitprotect.pl;  

 celem przetwarzania danych Pani/Pana dziecka jest udział w konkursie i wystawie; 

 celem przetwarzania danych opiekuna jest udział w konkursie podopiecznego, w tym 
upublicznienia na stronie szkoły danych, pracy; 

 przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku 
dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody; 

 podanie danych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a 
konsekwencjami niepodania danych jest brak możliwości udziału w konkursie; 

 dane Pani/Pana będą przechowywane przez okres trwania konkursu, a następnie zarchiwizowane 
zgodnie z kategorią archiwalną, w razie konieczności mogą zostać one udostępnione Urzędowi 
Miasta Chorzów, jako organowi prowadzącemu; 

 przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania; 

 może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie 
Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie. 

 

....................      …………………….. 
Data      podpis opiekuna prawnego 
____________________________________________________________ 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II W Chorzowie, www.spnr2.pl 
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