
*W przypadku osoby poniżej 16 roku życia kartę zgłoszeniową wypełnia rodzic lub opiekun prawny. 

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

 (miejscowość, data) 

  

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZNIA 

do udziału w  Wojewódzkim Konkursie z Języka Angielskiego „English Challenge” 

1.  Dane   szkoły:  

Nazwa: ................................................................................................  

Adres: .................................................................................................  

Tel.: .................................................................................................... 

2.  Dane ucznia:  

Nazwisko :…………………………………………………………. 

Imię:………………………………………………………………... 

tel.: .....................................................................................................  

e-mail: ................................................................................................  

 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego                          

w Aleksandrowie Kujawskim, zwany dalej „Administratorem”.  

Dane kontaktowe: Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego ”Kolegium Kujawskie”  

w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Chopina 24; tel.: 54 282 20 13; e-mail: dyrekcja@szkosal.pl 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych e-mail:  inspektor.odo@szkosal.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Wojewódzkiego Konkursu z Języka 

Angielskiego „English Challenge” 

Pozostałe cele to m.in: archiwizacja danych, prowadzenie sprawozdawczości i statystyk, 

prowadzenie portalu informacyjnego. 

4. Podstawą prawną zbierania danych osobowych jest:  

a. art. 6 ust. 1. lit. a  RODO na podstawie udzielonej zgody, 

b. art. 6 ust. 1. lit. e RODO wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest konieczne w celu wzięcia udziału                                    

w Wojewódzkim Konkursie z Języka Angielskiego „English Challenge” 

7. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału                       

w konkursie. 

8. Uczestnikowi przysługują następujące prawa: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

 prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
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*W przypadku osoby poniżej 16 roku życia kartę zgłoszeniową wypełnia rodzic lub opiekun prawny. 

 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

1. Po zapoznaniu się z wyżej przedstawionymi informacjami, wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych w celu udziału w Wojewódzkim Konkursie z Języka Angielskiego 

„English Challenge” oraz akceptuję treść Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu z Języka 

Angielskiego „English Challenge” 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

(miejscowość i data) 

……………………………………………… 

(imię i nazwisko uczestnika/rodzica lub opiekuna 

prawnego*) 

……………………………………………… 

(czytelny podpis uczestnika) 


