
Karta zgłoszenia dziecka do udziału w konkursie na projekt graficzny strony 
tytułowej opakowania dowolnej gry komputerowej 

 
Imię ucznia  

Nazwisko ucznia  
adres e-mail  

Nazwisko i imię 
nauczyciela, 
adres e-mail 

 

Klasa  
Nazwa szkoły  
Nazwy plików  

 

 Oświadczenie rodziców /opiekunów prawnych 
 

   Zapoznałem(-am) się Regulaminem uczestnictwa w konkursie na projekt graficzny strony 

 tytułowej opakowania dowolnej gry komputerowej, organizowanym przez Lubelskie Centrum 
 Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie (zwanym dalej 
 Konkursem) oraz treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu 
 i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach 
 w związku z przetwarzaniem danych osobowych moich i dziecka. 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………… w ww. Konkursie. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko) oraz danych 
 osobowych dziecka (imię i nazwisko, adres e-mail, klasa, nazwa szkoły) w celu organizacji i 
 przeprowadzenia Konkursu. 

 Wyrażam zgodę na publikowanie pracy dziecka na stronie internetowej szkoły. 

 
……………………………………………….. 

(Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

 

Oświadczenie nauczyciela 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak: imię 
 i nazwisko  oraz adres e-mail w celu organizacji konkursu na projekt graficzny strony tytułowej 
 opakowania dowolnej gry komputerowej, organizowanym przez Lubelskie Centrum Kształcenia 
 Zawodowego I Ustawicznego im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie. 

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

(Data i podpis nauczyciela) 



                                                

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 Pani/Pana oraz dziecka  (dalej: dane osobowe), a także o przysługujących Pani/Panu 
prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych: 
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z 

organizowanym konkursem pt. „Projekt graficzny strony tytułowej opakowania dowolnej gry 

komputerowej” (dalej Konkurs) jest Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K. 

K. Baczyńskiego, dane adresowe: ul. Magnoliowa 8, 20-143 Lublin. 

2. Dla jednostki wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan 
kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email:  
lckziu@iod.lublin.eu. 
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie przez 
Administratora konkursu pt. „Projekt graficzny strony tytułowej opakowania dowolnej gry 
komputerowej”, w tym publikację pracy na stronie internetowej strony. 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda z art. 6 ust.1 lit.a 
RODO. 

5. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
7. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do celów dla których zostały zebrane, a 
po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 
podlegać profilowaniu. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla celów przeprowadzenia 
Konkursu. 
10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu  
następujące prawa:    
a. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania 
ich kopii; 

b. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o 
których mowa w art. 16 RODO; 

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 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w 
przypadkach określonych w art. 21 RODO; 

f. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 
20 RODO; 



g. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie to nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 

h. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, 
gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).                                                                         


