
Załącznik nr 1 

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKO-KRASOMÓWCZY 
„W KRĘGU POEZJI GRAŻYNY CHROSTOWSKIEJ, 

 LUBELSKIEJ PRZEDSTAWICIELKI POKOLENIA KOLUMBÓW” 

 
Imię i nazwisko uczestnika: 

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

Nazwa i adres szkoły: 

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

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

Telefon i e-mail szkoły 

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

Tytuły utworów: 

1. Poezja …………………………………………………………………………………………………….…… 

2. Proza …………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna: 

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

Nr tel., e-mail nauczyciela/opiekuna: 

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

Nr tel., e-mail ucznia: 

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

 

      ………………………………………………………… 
         własnoręczny podpis ucznia 
 

 
Oświadczam, że powyższe dane podałam/em dobrowolnie, zgodnie ze stanem faktycznym,  
a o wszelkich zmianach zobowiązuję się powiadomić niezwłocznie. Potwierdzam chęć udziału  

w Konkursie, zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Konkursu oraz znajomość tego 

Regulaminu. Składając niniejszą kartę akceptuję warunki uczestnictwa w Konkursie określone  

w ww. Regulaminie.  

Oświadczam jednocześnie, że osoby, których dane zostały podane w Karcie (nauczyciel/instruktor) 

zapoznały się z Regulaminem Konkursu i posiadają wiedzę o wszelkich okolicznościach związanych  
z przetwarzaniem danych osobowych.  

 

 
……………………………………………………  ........................................................ 
(data i podpis nauczyciela/instruktora)   (data i podpis pełnoletniego uczestnika 
        lub opiekuna prawnego uczestnika) 

 

 

KARTĘ UCZESTNIKA NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z PODPISANYM OŚWIADCZENIEM ZGODY NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 
 
 

Zgoda przedstawiciela ustawowego (opiekuna/rodzica dziecka) na przetwarzanie       
     i publikację danych osobowych w ramach: 

 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKO-KRASOMÓWCZEGO 

„W KRĘGU POEZJI GRAŻYNY CHROSTOWSKIEJ, 

 LUBELSKIEJ PRZEDSTAWICIELKI POKOLENIA KOLUMBÓW” 

organizowanego przez 
 

Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” Oddział Muzeum Narodowego w Lublinie,  
20-029 Lublin ul. Uniwersytecka 1 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, 20-124 Lublin ul. Szkolna 4 

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie, 20-543 Lublin ul. Biedronki 13 

 
Proszę wybrać oświadczenia, które chce Pani/Pan złożyć, poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednim polu. Pole dotyczące upubliczniania 
danych osobowych oraz wizerunku są polami niemającymi wpływu na możliwość uczestnictwa w konkursie. 

 

☐ Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka  

 
  ……………………………………………………………………………………………………………….. 
w konkursie, w tym na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do jego 
organizacji oraz przeprowadzenia. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z:  

☐ regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki   

☐ klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

☐ Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska mojego dziecka za 

pośrednictwem www.mnwl.pl 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku dziecka w celach związanych 
z organizacją oraz promocją konkursu, poprzez rozpowszechnianie wizerunku: 

☐ strona internetowa Muzeum Lubelskiego www.mnwl.pl 

 
 

 

…………………………………                     …………………………………………    

(miejscowość i data)           (czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 prawnego dziecka) 

 
 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 

 

Zgoda pełnoletniego uczestnika na przetwarzanie i publikację danych osobowych     
w ramach: 

 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKO-KRASOMÓWCZEGO 

„W KRĘGU POEZJI GRAŻYNY CHROSTOWSKIEJ, 

 LUBELSKIEJ PRZEDSTAWICIELKI POKOLENIA KOLUMBÓW” 

organizowanego przez 
 

Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” Oddział Muzeum Narodowego w Lublinie, 
20-029 Lublin ul. Uniwersytecka 1 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, 20-124 Lublin ul. Szkolna 4 

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie, 20-543 Lublin ul. Biedronki 13 

Proszę wybrać oświadczenia, które chce Pani/Pan złożyć, poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednim polu. Pole 
dotyczące upubliczniania danych osobowych oraz wizerunku są polami niemającymi wpływu na możliwość 
uczestnictwa w konkursie. 

 

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

organizacji oraz przeprowadzenia konkursu. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z: 

☐ regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki 

☐ klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

☐ wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska za 

pośrednictwem www.mnwl.pl 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku w celach związanych 

z organizacją oraz promocją konkursu, poprzez rozpowszechnianie wizerunku: 

☐ strona internetowa Muzeum Lubelskiego www.mnwl.pl 

 
 

 

 

 

…………………………………                    …………………………………    
(miejscowość i data)           (czytelny podpis 

uczestnika konkursu) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 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 (dalej, jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy dane 
osobowe:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 gromadzone w związku z organizowanym konkursem: 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKO-KRASOMÓWCZY 

„W KRĘGU POEZJI GRAŻYNY CHROSTOWSKIEJ, LUBELSKIEJ PRZEDSTAWICIELKI POKOLENIA KOLUMBÓW” 

a także o przysługujących Paostwu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych: 
informujemy, że: 

1. Administratorem Paostwa danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu jest Muzeum 
Narodowe w Lublinie, ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin, zwanego dalej jako Administrator 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktowad się we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: 
email: iod@mnwl.pl lub pisemnie na adres Administratora danych; 

3. Dane osobowe: imię i nazwisko ucznia, szkoła, klasa, adres e-mail,   pozyskane poprzez formularz zgłoszeniowy, będący 
jednocześnie protokołem z przebiegu pierwszego etapu konkursu będą przetwarzane w celu rekrutacji uczestników, 
organizacji, przeprowadzenia  oraz promocji Konkursu. Ponadto dane osobowe przekazane w dokumentacji rekrutacyjnej 
będą przetwarzane również w celach związanych z realizacją przez jednostkę obowiązku archiwizacyjnego.   

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 
a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6. ust.1 lit a RODO) w zakresie: 

 rekrutacji, organizacji, przeprowadzenia oraz promocji (w tym publikacji listy laureatów) konkursu, 

 rozpowszechniania wizerunku w związku z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

b) obowiązek archiwizacji dokumentów wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Jednostek oświatowych 
miasta Lublin – zarządzenie nr 75/4/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 kwietnia 2017 r. „w sprawie 
wprowadzenia normatywów kancelaryjno-archiwalnych w jednostkach oświatowych miasta Lublin” (art. 6. ust.1 lit 
c RODO). 

5. Podanie danych osobowych przetwarzanych w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu jest dobrowolne, jednak ich 
niepodanie uniemożliwi udział w konkursie. Brak zgody na rozpowszechnianie wizerunku lub publikacji imienia  
i nazwiska uczestnika nie wyklucza z możliwości uczestniczenia w konkursie. Zgoda może byd w każdym czasie cofnięta. 
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodnośd przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

6. Dane osobowe nie będą podlegad automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na 
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w szczególności nie będą podlegad profilowaniu. 

7. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein  
i Islandię).  

8. Dane będą przechowywane przez czas rekrutacji i realizacji oraz promocji Konkursu a następnie w celu archiwalnym 
przez okres 5 lat W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, Administrator przetwarza je do 
czasu zakooczenia realizacji ww. celów lub do czasu wycofania zgody. 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, 
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, 
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;  
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 
e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie tych danych, które przetwarzane 

będą na podstawie zgody; 
f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO; 
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
(RODO). 

 
 

 

 

mailto:iod@mnwl.pl

