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Formularz  zgłoszenia  szkoły do 
konkursu Music World/Musikwelt 

 
organizowany przez  

 
Zespół Szkół nr 8 w Szczecinie 

                               
 
 

Dokładna nazwa szkoły:  

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

Adres: …………………………………………………….….………………….......... 

  ………………………………………………….…………………………….. 

Nauczyciel opiekun ……………………………………………............................. 

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………...……… 

E-mail: ………………………………………………………………………………… 

Liczba uczestników: 

W języku angielskim: …………………………………….. z klas/y…………. 

W języku niemieckim: ……………………………………. z klas/y…………. 

W Konkursie nie biorą udziału uczniowie, którzy uczęszczają do szkoły/klasy 
dwujęzycznej (z językiem angielskim lub niemieckim)  i uczniowie, którzy 
przebywali w kraju anglojęzycznym/niemieckojęzycznym dłużej niż pół roku.  

 

Uwagi: 
…………………………………………………………………………………………… 
  

 
 

………………………………….. 
Podpis dyrektora szkoły 

 

WAŻNE! Uczestnicy zgłaszają się z podpisaną przez rodziców zgodą na 
przetwarzanie danych osobowych a nauczyciele-opiekunowie z podpisaną 
przez siebie zgodą. Wzory do wydrukowania znajdują się poniżej: 
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ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

UCZESTNIKA KONKURSU 

Działając jako opiekun prawny dziecka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 

81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych mojego dziecka przez organizatora konkursu, tj. Zespół Szkół nr 8 im. Stanisława 

Staszica w Szczecinie, w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców i 

przekazaniu wyników opiekunom uczestników z macierzystej szkoły oraz publikacji laureatów na 

stronie szkoły.  Mam świadomość tego, iż zgodę mogę wycofać w każdym czasie. 

 Imię i nazwisko dziecka   

 Nazwa Szkoły  

  

Data podpisania: 

  ____________________________ 

[Czytelny podpis opiekuna prawnego] 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem  danych osobowych uczestników konkursu jest Zespół Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica 

w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. 3 Maja 1a , 70-214 Szczecin, e-

mailowo: zs8@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: +91 43 37 240. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Rafał Malujda, z którym można się skontaktować drogą mailową 

pod adresem: iod@spnt.pl. oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093. 

3. Dane osobowe uczestników są przetwarzane w celu prawidłowego przebiegu konkursu, wyłonienia 

zwycięzców oraz podania wyników do wiadomości opiekunów, a także publikacji na stronie internetowej 

szkoły, na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO, tj.  na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

określonym celu. 

4. Odbiorcami danych osobowych uczestników konkursu są:  Dyrekcja, pracownicy i uczniowie ZS nr 8 oraz 

opiekunowie uczestników konkursu. 

5. Dane osobowe dzieci będą przechowywane do momentu ogłoszenia wyników konkursu i rozdania nagród. 

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych. 

7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych 

narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. Są Państwo zobowiązani do 

podania danych dzieci. Niepodanie danych skutkuje odrzuceniem zgłoszenia do udziału w konkursie. 

mailto:zs8@miasto.szczecin.pl
mailto:iod@spnt.pl
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ZGODA NAUCZYCIELA OPIEKUNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Działając jako opiekun prawny dziecka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 

81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez organizatora konkursu, tj. Zespół Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w 

Szczecinie, w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu i przekazaniu wyników opiekunom 

uczestników z macierzystej szkoły.  Mam świadomość tego, iż zgodę mogę wycofać w każdym czasie. 

 Imię i nazwisko nauczyciela 

opiekuna 

  

 Nazwa Szkoły  

  

Data podpisania: 

  ____________________________ 

[Czytelny podpis nauczyciela opiekuna] 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem  danych osobowych nauczycieli-opiekunów jest Zespół Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica 

w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. 3 Maja 1a , 70-214 Szczecin, e-

mailowo: zs8@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: +91 43 37 240. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Rafał Malujda, z którym można się skontaktować drogą mailową 

pod adresem: iod@spnt.pl. oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093. 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu prawidłowego przebiegu konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz 

podania wyników do wiadomości opiekunów, a także publikacji na stronie internetowej szkoły, na 

podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO, tj.  na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

określonym celu. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:  Dyrekcja, pracownicy i uczniowie ZS nr 8. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu ogłoszenia wyników konkursu i rozdania 

nagród. 

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych. 

7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych 

narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa Szkoły w konkursie. Są Państwo zobowiązani do 

podania danych. Niepodanie danych skutkuje odrzuceniem zgłoszenia do udziału w konkursie. 

mailto:zs8@miasto.szczecin.pl
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