
Zgoda/RODO 

Konkurs na scenariusz sztuki teatralnej Wokół Heleny Modrzejewskiej i gen. Jadwigi Zamoyskiej. 

 

UCZESTNIK   ( Imię i nazwisko) 

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

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     

Informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana  danych osobowych  jest 2LO im. Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Poznaniu, 

ulica Matejki 8/10, 60-766 Poznań 

2. Pana/Pani/  dane osobowe  przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie 

danych w zakresie: wiek, kategoria  (oddziały gimnazjalne, szkoły średnie, dorośli),adres nr telefonu, e-mail.  

3. Pana/Pani/  dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania projektu Wokół Heleny Modrzejewskiej  

i gen. Jadwigi Zamoyskiej. 

4. Posiada Pan/Pani  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

 

Oświadczenie kandydata: 

Tak      Nie 

Wyrażam zgodę na udział  swój/dziecka w konkursie 

Podpis Uczestnika/Rodzica lub Opiekuna 
..………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tak      Nie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/dziecka  danych osobowych   w celu uczestnictwa  w projekcie  

 

Podpis Uczestnika/Rodzica lub Opiekuna 
..………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tak     Nie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/dziecka danych osobowych w zakresie obejmującym wizerunek   

w celu  promocji wydarzenia  na stronie internetowej  2 Lo, Fb, wystawy towarzyszącej spektaklowi 

Podpis Uczestnika/Rodzica lub Opiekuna 
..………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tak     Nie 

Wyrażam zgodę na udostepnienie moich/ dziecka danych osobowych w zakresie obejmującym wizerunek  

mediom lokalnym wyłącznie w celu  promocji wydarzenia. 

Podpis Uczestnika/Rodzica lub Opiekuna 
..………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Podpis opiekuna merytorycznego uczestnika………………………………………………...……………………………  

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich organizatorom konkursu oraz wyrażeniem 

zgody przez autora pracy na jej nieodpłatne wykorzystanie w celu realizacji spektakli w ramach projektu Wokół Heleny 

Modrzejewskiej i gen. Jadwigi Zamoyskiej. 


