
KARTA ZGŁOSZENIA DLA NAUCZYCIELI 

XVIII TERESIŃSKIE DNI RETORYKI 

6-7 października 2021 

 

PROSIMY O WYPEŁNIANIE KART CZYTELNYMI 

I DRUKOWANYMI LITERAMI! 

Dane nauczyciela: 

Imię i nazwisko:………………………………………………………………….. 

Szkoła:……………………………………………………………………………. 

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

Adres e-mail:……………………………………………………………………... 

 

Uczestnicy (każdy nauczyciel może zgłosić maksymalnie 3 uczestników): 
Prosimy wpisać kolejno: imię i nazwisko uczestnika, klasa, kategoria (PO-poezja, PR-proza, 

K-kabaret, W-wystąpienie publiczne), tytuł i autor utworu, czas trwania występu, potrzeby 

techniczne 

 

Imię i nazwisko Klasa Kategoria Tytuł i autor 

utworu 

Czas 

występu 

Potrzeby 

techniczne 

1.     

 

 

 

 

 

 

2.     

 

 

 

 

 

 

3.     

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że: 

 

1. Zapoznałam/-em się z regulaminem XVIII Teresińskich Dni Retoryki. 

  

2. Posiadam podpisane przez rodziców/ opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie  

i udostępnianie danych osobowych zgłoszonych przeze mnie uczestników (imię i nazwisko, 

instytucja patronująca, klasa/ grupa) dla celów związanych z przebiegiem Konkursu. 

 

3. Posiadam podpisane przez rodziców/ opiekunów prawnych zgody na nieodpłatne 

utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie wykorzystanie wizerunku uczestników 

zarejestrowanego podczas konkursu w celu promocji konkursu w internecie i lokalnych 

mediach. 

 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych, w tym 

wizerunku, w celu przeprowadzenia i promocji Konkursu.  

 

6. Zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych 

(załącznik do regulaminu). 

 

...................................................................................... 

data i podpis nauczyciela 



 
Do wypełnienia wyłącznie w sytuacji braku posiadania przez placówki oświatowe stosownych oświadczeń 

podpisanych przez rodziców uczniów! 
 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa, szkoła:  

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

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO 

RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO 

□ Wyrażam zgodę               □ Nie wyrażam zgody                      (zaznaczyć właściwe) 

na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika Konkursu zawartych 

w zgłoszeniu, tj. imienia, nazwiska, klasy oraz szkoły, do której uczęszcza, w celu 

przeprowadzenia przez Organizatora w roku szkolnym 2021/2022 konkursu Teresińskie Dni 

Retoryki, w tym również w związku z publikacją informacji o Konkursie (również wyników) 

m. in. w internecie, lokalnych mediach oraz mediach społecznościowych. 

 

□ Wyrażam zgodę               □ Nie wyrażam zgody                      (zaznaczyć właściwe) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora wizerunku uczestnika Konkursu i jego 

nieodpłatne rozpowszechnianie w celach informacyjnych i promocyjnych związanych 

z prowadzoną przez Organizatora działalnością, w szczególności jego udostępnienie na 

stronie internetowej, mediach społecznościowych oraz w materiałach promocyjnych 

przygotowywanych przez Organizatora w związku z Konkursem. 

 
Informujemy, że:  

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury („Organizator”), z 

którym można się skontaktować w formie pisemnej pod adresem: Aleja XX - lecia 32, 96-515 Teresin lub 

elektronicznie pod adresem e-mail: kulturysci@tok.art.pl.  

 

W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod 

adresem e-mail: ido.gminy@teresin.pl.  

 

Dane osobowe uczestnika konkursu (imię i nazwisko, klasa i szkoła, do której uczęszcza) i opiekuna prawnego/ 

rodzica uczestnika (imię i nazwisko) przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Organizatora w roku 

szkolnym 2021/2022 konkursu Teresińskie Dni Retoryki („Konkurs”), w tym w szczególności wyłonienia 

laureatów, ogłoszenia wyników oraz rozdania nagród.  

 

Wyrażenie poniższych zgód oraz podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału 

w Konkursie. Konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości zakwalifikowana 

uczestnika do Konkursu.  

 

Dane osobowe będą przetwarzane od chwili ich pozyskania przez czas, jaki jest niezbędny do przeprowadzenia i 

promocji Konkursu.  

 

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo wycofania tej 

zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa: dostępu do danych oraz 

otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) danych; przeniesienia danych; usunięcia danych, w sytuacji, 

gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 

ograniczenia przetwarzania danych; niepodlegania decyzjom opartym na wyłącznie zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

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

data i podpis uczestnika, opiekuna prawnego/ rodzica uczestnika Konkursu  
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