
…………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko uczestnika konkursu SUPERSTAR ) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

(dla uczestników niepełnoletnich) 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w karcie 

zgłoszenia oraz jego wizerunku do promowania działań związanych  

z realizacją VI Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej SUPERSTAR, w formie 

fotograficznej i filmowej, za pośrednictwem dowolnego medium.  

 ……………………….……………………………………………………………. 

 (data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego  

– brak podpisu oznacza brak zgody) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

(dla uczestników pełnoletnich) 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie 

zgłoszenia oraz mojego wizerunku do promowania działań związanych  

z realizacją VI Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej SUPERSTAR, w formie 

fotograficznej i filmowej, za pośrednictwem dowolnego medium.  

 ……………………….……………………………………………………………. 

 (data i czytelny podpis pełnoletniego uczestnika konkursu  

– brak podpisu oznacza brak zgody) 

 

Kto przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka? 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 3 z siedzibą w Rybniku, ul. Orzepowicka 15a.  

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?  

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.  Zgodę można odwołać w każdym czasie. W celach dowodowych 

odwołanie zgody powinno być w formie pisemnej. W przypadku braku zgody niemożliwy będzie udział w VI Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej SUPERSTAR.  

Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach 

informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.  

Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka nie będą podlegały profilowaniu. 

Jakie mają Państwo prawa? 

Zgodnie z przepisami macie Państwo: 

1) prawo dostępu do danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka oraz otrzymania ich kopii, 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, 

3) prawo do usunięcia danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, w określonych przepisami prawa przypadkach, 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, w określonych przepisami prawa przypadkach, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych 

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka? 

Zespół, co do zasady, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na 
żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Zespołu, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Zespołu.  

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka? 

Zespół przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa 

zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych. 

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?  

Zespół wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Zespół Szkół nr 3 w Rybniku,  
ul. Orzepowicka 15a, 44-217 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat@zs3.rybnik.plw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

mailto:sekretariat@zs3.rybnik.pl


 

Karta zgłoszeniowa Superstar 2018 

 

1.Nazwa szkoły + numer telefonu i adres e-mail 

…………………………………………………………………………………………………

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

2.Imię i nazwisko uczestnika/nazwa zespołu (imiona i nazwiska członków zespołu) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.Tytuł utworu: ……………………………………........................................... 

 

4.Język wykonywanego utworu - ………………………………… 

 

5.Akompaniament (CD, pendrive, instrumenty-jakie?) 

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

 

6.Nauczyciel opiekun + telefon kontaktowy i adres e-mail 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

7.Uwagi dotyczące sprzętu 

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

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

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 


