
Załącznik nr 1

 III POWIATOWY KONKURS DLA NAUCZYCIELI Z TERENU POWIATU 
WIELUŃSKIEGO NA SCENARIUSZ LEKCJI Z DORADZTWA ZAWODOWEGO

KARTA  ZGŁOSZENIA

1. Imię i nazwisko nauczyciela 

2. Nazwa szkoły/ przedszkola

3. Adres  (ulica i numer) 

4. Kod pocztowy, miejscowość

5. Powiat

6.
Dyrektor szkoły 
(imię i nazwisko)

7. Telefon  (sekretariat)

8.
Adres e-mail 
(szkoły lub nauczyciela 
zgłaszającego )

9.
Tytuł scenariusza zajęć 

Miejscowość, data Podpis nauczyciela zgłaszającego pracę do 
konkursu
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OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA 
Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż jestem autorem przedstawionego scenariusza  zajęć.

Data i podpis

Formularz zgody Uczestnika konkursu

Wyrażam/  nie  wyrażam*  zgodę  na  nieodpłatne  używanie,  wykorzystanie 
i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego  w postaci fotografii przez Poradnię 
Psychologiczno – Pedagogiczną w Wieluniu i Bibliotekę Pedagogiczna w Wieluniu na 
potrzeby konkursu.  Wizerunek  może  być  umieszczony  w lokalnych  mediach,  prasie  
i stronie Poradni (zdjęcia z ogłoszenia wyników).
2.  Niniejsza  zgoda  jest  nieodpłatna,  nie  jest  ograniczona  ilościowo,  czasowo  ani 
terytorialnie.
3.  Dla  potrzeb  konkursu  mój  wizerunek  może  być  użyty  do  różnego  rodzaju  form 
elektronicznego przetwarzania, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być 
uzupełniony  towarzyszącym  komentarzem,  na  potrzeby  konkursu  oraz  w  celach 
informacyjnych.
4.  Niniejsza  zgoda  obejmuje  wszelkie  formy  publikacji,  w  szczególności 
rozpowszechnianie            w Internecie (na stronach Biblioteki Pedagogicznej, Poradni 
Psychologiczno  –  Pedagogicznej  )  oraz  lokalnych  środków masowego  przekazu.  Mój 
wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać 
w inny sposób moich dóbr osobistych.

* - niepotrzebne skreślić

Miejscowość i data                                                  Pieczęć i podpis Uczestnika 
konkursu

2



KLAUZULA INFORMACYJNA

1.  Administratorem  danych  osobowych  zbieranych  od  uczestników  i  zwycięzcy  jest 
Poradnia  Psychologiczno  –  Pedagogiczna  w  Wieluniu,  ul.  Śląska  23a,  98-300  Wieluń. 
Przetwarzanie  danych  osobowych odbywać  się  będzie  na zasadach przewidzianych  w 
Rozporządzeniu  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji 
nadzorującego  prawidłowość  przetwarzania  danych  osobowych,  z  którym  można 
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@poradnia.wielun.pl
3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji
i przeprowadzenia konkursu.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w konkursie.
6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu,
d) miejsce pracy.
8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu
informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
wyżej określonych celów  - rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022.
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Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  celach  organizacji 
i  przeprowadzenia  konkursu  oraz  udostępnienia  informacji  o  wynikach  konkursu  
w  lokalnych  mediach,  prasie  i  stronach  internetowych  organizatorów.  Przyjmuję  do 
wiadomości,  iż  administratorem  danych  osobowych  jest  Poradnia  Psychologiczno  – 
Pedagogiczna w Wieluniu. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak 
konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

Miejscowość i data                                            podpis nauczyciela/ uczestnika konkursu

Oświadczam,  iż  zapoznałam(em)  się  i  akceptuję  wszystkie  warunki  przewidziane  
w regulaminie konkursu.

Miejscowość i data                                            podpis nauczyciela/ uczestnika konkursu
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