Zespół Szkół nr 9
ul. Krajewskiego 1
51-690 Wrocław
tel. 662 397 900

Zapraszamy dzieci z zerówek do udziału w konkursie plastycznym

„Moja wymarzona szkoła”
Cele konkursu:
1. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci
2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych
3. Poznawanie nowych technik plastycznych

Regulamin konkursu:
1.
2.
3.
4.

Technika pracy: dowolna
Format pracy: dowolny
Opis pracy: imię i nazwisko autora, numer przedszkola
Udział w konkursie jest możliwy po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz
wypełnieniu i dołączeniu zgody na udział (zał. 1)

Termin:
Konkurs trwa do 22.02.2022 r. Sposób przekazania pracy:
- dostarczenie do szkoły i pozostawienie na portierni
- wysłanie na adres:
Zespół Szkół nr 9
ul. Krajewskiego 1
51-690 Wrocław
- wysłanie zdjęcia pracy i zgody drogą elektroniczną na adres:
sekretariat.zs09@wroclawskaedukacja.pl

Rozstrzygnięcie konkursu:
Wystawa prac odbędzie się w świetlicy Zespołu Szkół nr 9. Prace przechodzą na własność
organizatora. Rozstrzygnięcie konkursu na początku marca 2022r. – informacja na stronie
internetowej szkoły w zakładce Aktualności. Autorzy najciekawszych prac otrzymają
dyplomy i nagrody.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:
Świetlica
Zespołu Szkół nr 9

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam,

że

zgodnie

z

Rozporządzeniem

o

Ochronie

Danych

Osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko ucznia

w związku z uczestnictwem w Konkursie Plastycznym „Moja wymarzona szkoła” organizowanym
przez Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu.

……………………………………
miejscowość, data

………………………………………………
podpis rodzica /opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikację: imienia, nazwiska, przedszkola,
wyników konkursu oraz pracy plastycznej na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 9
………………………………………………
podpis rodzica /opiekuna prawnego

* - niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 9 ul. Krajewskiego 1, 51-690 Wrocław
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl,
madamaszek@zontekiwspolnicy.pl
3) Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących
a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
2017 poz. 880) oraz Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954,
1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292), Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017,
poz. 59).
4) Zebrane dane będą przechowywane do: zakończenia trwania konkursu, a następnie zniszczone w określonym
czasie na podstawie przepisów prawa.
Zebrane dane mogą być przekazywane: odbiorcom organizującym konkurs, tj. inna szkoła.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły
w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art.
20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
7)Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych
osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.
8)Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa ucznia w konkursie.

