załącznik nr 1
Karta zgłoszenia dziecka przedszkolnego do konkursu KOCHAM TEATR
Dane dziecka:
imię
nazwisko
data urodzenia
tel. kontaktowe
rodziców/opiekunów
e-mail
Termin spotkania wypełnia sekretariat
data

godz.

Prosimy aby dzieci przybyły na spotkanie w stroju umożliwiającym swobodną zabawę
i miały obuwie na zmianę.
PROGRAM SPOTKANIA:
•
•
•

Ćwiczenia sprawdzające słuch muzyczny i poczucie rytmu.
Krótkie zadania aktorskie
Zabawy z wyobraźnią.

Nie oczekujemy wcześniejszego przygotowania zadań przez dzieci.

1. Oświadczam, ze zapoznałem/am się z treścią regulaminu, akceptuję jego warunki i wyrażam
zgodę na udział mojego dziecka* w konkursie pt. „Kocham Teatr” organizowanym przez
Szkołę Podstawową Nr 83 „Łejery” im. Emilii Waśniowskiej w Poznaniu w okresie: od 4 marca
do 21 czerwca 2019 roku.
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/
dziecka dla którego jestem opiekunem prawnym*. Zakres przetwarzanych danych jest
niezbędny w celu udziału dziecka w konkursie i zawiera następujące dane osobowe dziecka:
imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszania lub pobytu, mail.
3. Wyrażone przeze mnie zgoda obowiązywać będzie na czas trwania i uczestnictwa mojego/
mojego dziecka* w konkursie.
…………………………………………….………..
imię i nazwisko osoby zgłaszającej

……………………….
data i podpis

Dopełnienie przez Administratora obowiązku informacyjnego:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Administrator
(Dyrektor Szkoły) informuje Panią / Pana, iż:
1. Dane osobowe będą przetwarzane w Szkole Podstawowej Nr 83 „Łejery” im. Emilii
Waśniowskiej w Poznaniu z siedzibą przy ulicy Brandstaettera 1, 61-659 Poznań.
2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Szkole Podstawowej Nr 83 „Łejery” im. Emilii
Waśniowskiej w Poznaniu pełni osoba reprezentująca podmiot zewnętrzny, kontakt mailowy:
tzaremba@alpha-doradztwo.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i uczestnictwa w konkursie pt. „Kocham
Teatr”.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3
odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt.3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jeżeli przetwarzanie danych
osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
7. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
8. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
9. Wycofanie zgody może mieć zastosowanie jedynie przed zakończeniem wszystkich w/w
czynności, do których dane zostały użyte i powoduje natychmiastowe usunięcie ucznia z listy
uczestników bieżącej edycji konkursu bez możliwości powrotnego przywrócenia. Wszelkie
czynności związane z przetwarzaniem poniższych danych dokonane przed wycofaniem
pozostają zgodne z prawem.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do
jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

