
 

 

 

 

 

Karta Uczestnika Konkursu „Wielkopolski Dek@meron 2020” 

 
Imię i nazwisko: 

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

 
 

Nazwa szkoły z adresem: 

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

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

 
 

Nazwa podprojektu CSW@2020, w którym bierze udział Uczestnik Konkursu: 

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

 
 
Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna podprojektu: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

Adres, na który należy wysłać nagrodę w przypadku jej zdobycia: 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 „Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych" 
 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że: 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach organizacji Konkursu „Wielkopolski 

Dek@meron 2020” jest Biuro Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020. Dane do kontaktu: ul. Górecka 

1, 61-201 Poznań; email: biurocsw@odnpoznan.pl 

2. Dane osobowe Uczestnika Konkursu podane w Karcie Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celach:  

a) publikacji prac konkursowych; 

b) publikacji wyników Konkursu na stronach internetowych projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 

na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody przez ucznia pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego 

w przypadku ucznia niepełnoletniego; 

c) archiwizacyjnych. 

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu odbywa się na podstawie: 

a) przepisów prawnych, tj. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 

z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.  

w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad  

(Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.) oraz Regulaminem Konkursu „Wielkopolski Dek@meron 2020”; 

b) zgody pełnoletniego Uczestnika Konkursu lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia, którego dane 

dotyczą, na publikację wyników Konkursu na stronie internetowej Projektu Cyfrowa Szkoła 

Wielkopolsk@2020. Wyrażenie zgody w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne do sprawnej 

organizacji Konkursu. 

4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym również profilowaniu. 

5. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

6. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika Konkursu będą: 

a) członkowie  Kapituły Konkursu. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Biuro Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 danych osobowych 

przysługuje uczestnikom Konkursu:  

 prawo dostępu do treści danych osobowych; 

 prawo do sprostowania, uzupełnienia danych osobowych; 

 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,  

w związku z tym także prawo do żądania usunięcia tych danych oraz ograniczenia ich 

przetwarzania; 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ochrony 

danych osobowych. 

 

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

Podpis pełnoletniego Uczestnika Konkursu  

lub rodziców/opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich  
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