
KARTA ZGŁOSZENIA DO GMINNEGO KONKURSU „Wiosenny konkurs talentów” 
JAKUBÓW 2022 

(prosimy o wypełnienie pismem drukowanym)  

 

1. Imię i nazwisko uczestnika 
.....................................................................................................................................................  
 

2. Klasa (wiek w przypadku kategorii wiekowej „młodzież i dorośli”) ….…….….…………………………… 
 

3. Nazwa szkoły (nie dotyczy zgłoszeń indywidualnych, spoza placówek szkolnych)  
 

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

4. Dane osoby do kontaktu: nauczyciela lub rodzica (w osoby pełnoletniej należy podać dane 
autora pracy): 
Imię i nazwisko ………………………………………………………..…………………….………………………….………...… 
Tel. kontaktowy ........................................................................................................................... 
Adres e-mail ................................................................................................................................ 

 

 

podpis nauczyciela    lub podpis rodzica/opiekuna 

prawnego/uczestnika (jeśli jest osobą dorosłą)  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKOWYCH UCZESTNIKA 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka w celu 

 i w zakresie niezbędnym do udziału w Gminnym Konkursie „Wiosenny konkurs 

talentów” organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jakubowie, zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.  
Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem.  

 …………………..…………………………………………... 
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, 
kopiowanie, opracowanie i powielanie wizerunku mojego/mojego  dziecka oraz prezentacji 
mojej/ mojego dziecka w publikacjach na stronie internetowej organizatora, wydawnictwach 
gminnych i w materiałach promocyjnych, gazetkach i broszurach, kronice lub kronice 
okolicznościowej, gablotach i na tablicach ściennych, w związku z udziałem moim/mojego 
dziecka w Konkursie „Wiosenny konkurs talentów”” organizowanym przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Jakubowie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Zgoda na 
rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. 

………………….…………………………………………... 
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 


