
Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu pn. „Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie” 

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu pn.„Echa Konstytucji 3 Maja  
w moim regionie”, akceptuję jego warunki oraz zgłaszam udział ucznia w Konkursie 

Imię…………………………………………………… 

Nazwisko……………………………………………… 

Klasa …………………………………………………. 

Wiek………………………………………………….. 

Nazwa szkoły: 
……………………………………………………………………………………..  

Adres szkoły:  

Ulica: ……………………………………………………… 

Miejscowość: ……………………………… Kod pocztowy: ……………………………  

Telefon: …………………………………….. Adres email: ………………………………  

Adres strony www szkoły:  ………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko nauczyciela, będącego opiekunem dydaktycznym ucznia przygotowującego 
pracę konkursową:  

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

Dobrowolnie podaje dane kontaktowe:………………………………………………………. 

 

Data i podpis nauczyciela                                                                Pieczęć szkoły/placówki 

 

Oświadczam, że zgłoszone do Konkursu osoby bądź ich opiekunowie prawni oraz 
nauczyciele – opiekunowie, złożyli oświadczenia woli zgodne z załącznikiem nr 2 do 
Regulaminu Konkursu.  

 

……………………………………………… (data i podpis Dyrektora szkoły) 

 



Informacja dla opiekunów uczestników konkursu  
 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Lubelski Kurator Oświaty. Możesz 
się z nami skontaktować w  Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-078 Lublin, lub telefonicznie 
tel. 81 53 85 200, lub poprzez e-mail kurator@kuratorium.lublin.pl.  

Aby lepiej chronić Twoje dane powołaliśmy inspektora ochrony danych. Możesz się z 
nim skontaktować w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Twoich danych 
telefonicznie tel. 81 53 85 264 w godzinach pracy urzędu, lub poprzez e-mail: 
iod@kuratorium.lublin.pl.  

Twoje dane wykorzystywane są przez nas w celu ułatwienia kontaktu w sprawie 
konkursu, którego jesteś opiekunem. 
 Twoje dane osobowe nie będą przekazywane ani przetwarzane w państwach trzecich. 
 Okres przez jaki będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe wiąże się z czasem 
przez jaki będziesz opiekunem konkursu. 
 Pamiętaj, że masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych. Masz też 
prawo sprostować Twoje dane, a także żądać ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania. 
Możesz również wydać sprzeciw wobec przetwarzania.  

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo cofnąć wydaną 
zgodę.  

Dane, które od Ciebie zbieramy nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

Gdy będziemy potrzebowali dodatkowych danych poinformujemy Cię o tym, oraz 
wytłumaczymy w jakim celu te dane są nam potrzebne. Poinformujemy Cię również o 
konsekwencjach ich nie podania. 

Zgodnie z przepisami prawa informujemy Cię, że przysługuje Ci prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
 

 


