
Załącznik 1
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

WOJEWÓDZKI KONKURS NA GRĘ PLANSZOWĄ - „EKOGRA”

dla uczniów klas I - VIII szkół podstawowych z woj. lubelskiego.

Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………..........................

Klasa ……………………

Szkoła ……………………………………………………………………………............................…

Kontakt (e-mail/telefon )……………………………………………………….......................

Imię i nazwisko opiekuna …………………………………………………………………………….



Załącznik 2

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA

dziecka biorącego udział 

w Wojewódzkim Konkursie na grę planszową „EkoGra”.

Ja  niżej  podpisany/na  .........................................................,  będący  rodzicem/opiekunem

……………………………………................. biorącego udział w Wojewódzkim Konkursie na grę planszową – 
(imię i nazwisko dziecka)

 „EkoGra”,  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  i  danych  osobowych

……………………………………………….. do celów związanych z przeprowadzeniem Wojewódzkiego Konkursu
(imię i nazwisko dziecka)

na grę planszową -  „EkoGra”, zgodnie z art. 7 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych) – RODO - zawartych w karcie zgłoszeniowej do

celów  związanych  z  przeprowadzeniem  Wojewódzkiego Konkursu  na  grę  planszową  -  „EkoGra”,

w szczególności wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych - imię i nazwisko, wizerunku (zdjęcia)

- na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie. 

Powyższa zgoda została  wyrażona świadomie i  dobrowolnie  zgodnie  z  art.  4  pkt  11 RODO.

Ponadto oświadczam, iż zapoznałem/am się z postanowieniami regulaminu Wojewódzkiego Konkursu

na grę planszową -  „EkoGra” i  wyrażam zgodę na jego stosowanie w ramach stosunku prawnego

łączącego moje/mojego dziecko/podopiecznego  z Organizatorem.

………………………………...............
Podpis rodzica/opiekuna



Załącznik 3

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA

dziecka biorącego udział 

wWojewódzkim Konkursie na grę planszową - 

„EkoGra” 

Ja niżej podpisany/na ……………………………….................., będący nauczycielem ucznia uczestniczącego w

Wojewódzkim Konkursie na grę planszową -„EkoGra”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych do celów związanych z  Wojewódzkim Konkursem na grę planszową -„EkoGra”,  zgodnie

z art.  7 ust.  1 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 (ogólne rozporządzenie

o ochronie   danych)  –  RODO  -  zawartych  w  karcie  zgłoszeniowej  do  celów  związanych

z przeprowadzeniem  Wojewódzkiego Konkursu na grę planszową -„EkoGra”,  w szczególności wyrażam

zgodę na umieszczenie danych osobowych - imię i nazwisko, nazwa szkoły, wizerunek (zdjęcie) na stronie

internetowej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie. 

Powyższa zgoda została  wyrażona świadomie i  dobrowolnie  zgodnie  z  art.  4  pkt  11 RODO.

Ponadto oświadczam, iż zapoznałem/am się z postanowieniami regulaminu Wojewódzkiego Konkursu

na grę planszową -  „EkoGra”.

………………………………………………………..
Podpis nauczyciela


