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…………………………………… 

Pieczątka szkoły 

 

Karta zgłoszenia ucznia do II Wojewódzkiego Konkursu 

Matematyczno – Przyrodniczego „Sprytna Sowa” 

*Tabelka powinna zostać wypełniona komputerowo 

Dane Ucznia: 

Imiona:  

Nazwisko:  

Data urodzenia:  

Dane szkoły: 

Nazwa szkoły:  

Adres szkoły: Ulica, numer domu  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Powiat  

Gmina  

Klasa, do której uczęszcza uczeń w roku 

szkolnym 2022/2023  

 

Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu: 

Przetwarzanie danych odbywać się będzie na zasadach, przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego I rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 

95/46/WE – RODO. 

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku ul. 

Orłowska 13, 80-347 , tel. 58 556-29-00, sekretariat@sp77.edu.gdansk.pl, reprezentowana przez Dyrektora 

Szkoły SP nr 77 w Gdańsku. 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych został wyznaczony i można skontaktować się z nim za pośrednictwem 

adresu email: iodsp77gda@wp.pl 

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia II Wojewódzkiego 

Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego „Sprytna Sowa” dla klas 6-8 szkoły podstawowej  na podstawie art. 

6 ust.1 lit. a RODO. 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału ucznia  w konkursie. 

Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa ucznia, imię i 

nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, jego podpis, imię i nazwisko szkolnego opiekuna, jego podpis, telefon 

oraz email opiekuna,  nazwa i  adres szkoły, z której uczeń przystępuje do konkursu.   

Dane osobowe uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom z zewnątrz za wyjątkiem sytuacji 

przewidzianych przepisami prawa. 

Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w 

punkcie IV  lub do czasu cofnięcia zgody. 

Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo do: 

dostępu do swoich danych - na podstawie art.15 – RODO 
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sprostowania swoich danych osobowych- na podstawie art.16 – RODO 

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych- na podstawie art.18 – RODO 

W każdej chwili uczestnik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które 

przetwarzamy na podstawie zgody.  

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie jego danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO. 

Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zaumatyzowany i nie 

będą poddawane profilowaniu. 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA 

W II WOJEWÓDZKIM  KONKURSIE MATEMATYCZNO  - PRZYRODNICZYM „SPRYTNA SOWA” 

 

       

 ................................................................. 
               (miejscowość, data) 

 

Ja niżej podpisany/a, jako rodzic/opiekun prawny .............................................................................. 
  (imię i nazwisko uczestnika konkursu)  
 

niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w II  Wojewódzkim Konkursie Matematyczno – 

Przyrodniczym  „Sprytna Sowa” na zasadach określonych w regulaminie konkursu. 
 

Wyrażam także zgodę na umieszczenie danych osobowych: 

.....................................................................................................................................................                                                                            
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

w bazie danych organizatora konkursu: Szkoły Podstawowej nr 77 w Gdańsku, ul. Orłowska 13, 

80-347 Gdańsk  
        

i przetwarzanie ich, zgodnie z klauzulą informacyjną, o której mowa w art. 13 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE.L Nr 119, str. 1 z dnia 04.05.2016r. z późn.zm.), która stanowi Załącznik 3 do niniejszego 

Regulaminu, dla celów niezbędnych do realizacji czynności związanych z konkursem i wykorzystaniem 

dostarczonych prac. 

 

............................................................. 
                      (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuję jego treść. 

 

............................................................. 
                      (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


