
Załącznik nr 1 Regulaminu konkursu plastycznego „BILET do LSP”

: 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i zezwolenie na publikację pracy oraz danych 

osobowych uczestnika 

Działając w imieniu _______________________________________________________________      
imię i nazwisko uczestnika  

ucznia ___________________________________________________________________________     
klasa, szkoła  

jako rodzic/opiekun prawny* 

• wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych, w  zakresie imienia i nazwiska, 
klasy, szkoły w ramach organizowanego konkursu plastycznego „BILET do LSP” (Bilet do 
Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu) 
                                                               
• zezwalam na nieograniczone czasowo (dla celów niekomercyjnych) nieodpłatne 
wykorzystanie zdjęć prac wykonanych podczas konkursu plastycznego „BILET do LSP” – 
Bilet do Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu; (zgodnie z art. 82 
ust. 1 przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1231); 

_______________________________________________ 
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego* uczestnika 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  w celu przeprowadzenia konkursu. 
1. Dane osobowe związane z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przetwarzane na 
zasadach określonych w przepisach prawa oświatowego oraz Rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 
2. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu plastycznego „BILET do 
LSP” jest Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu, ul. Rzemieślnicza 6 , 
62-800 Kalisz. 
3. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu Liceum Sztuk Plastycznych został 
powołany inspektor danych osobowych Pani Dorota Paszek i każdy uczestnik konkursu 
plastycznego „BILET do LSP” lub jego rodzic albo prawny opiekun ma prawo kontaktu z 
nim za pomocą adresu e-mail: iod.kalisz.@gmail.com, telefonu: 795342008. 
4. Szczegółowy zakres przetwarzania i prawa osób, których dane dotyczą dostępne są na 
stronie internetowej szkoły. 

    _____________________________________________      
czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych* uczestnika  

1.  Zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), Dz. U. UE . L. 
2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.

*niepotrzebne skreślić                                                                                                                                               #  1


