
Załącznik nr 1 

 
 

..................................................   ............................... , dnia ............. 2022 r.  
(nazwa szkoły) 

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

 

.................................................. 
ulica 

.................................................. 
kod    miejscowość 

.................................................. 
telefon 

....................................................... 
adres e-mailowy     
 

....................................................... 
adres e-mailowy/telefon do opiekuna      

 

 

 

Muzeum Ziemi Kościerskiej  

w Kościerzynie 

Główna Komisja Konkursowa 

ul. Rynek 9 

83-400 Kościerzyna 

 

 

 

ZGŁOSZENIE SZKOŁY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

KASZUBI WCZORAJ I DZIŚ 

„Józef Wybicki – życie i dzieło twórcy Polskiego Hymnu Narodowego”  

edycja XII – 2022 

 

 

Komisja szkolna konkursu KASZUBI WCZORAJ I DZIŚ „Józef Wybicki – życie i dzieło 

twórcy Polskiego Hymnu Narodowego” zgłasza swój udział w konkursie. 

 

1. Do udziału w konkursie zgłosiło się ................. uczniów. Zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczniów znajdują się w załączeniu. 

2. Lista uczniów biorących udział w konkursie znajduje się w tabeli poniżej. 

 

L.p Imię i nazwisko ucznia Klasa Adres mailowy* 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    



10    

12    

12    

13    

14    

15    

 

*  Pole konieczne do wypełnienia. W przypadku przeprowadzenia konkursu on-line na 

wskazany adres zostanie przesłane hasło do testu. 
 

 

 

3. Skład komisji szkolnej: 

 

      imię i nazwisko     funkcja  

 

.......................................................   przewodniczący 

......................................................   członek 

......................................................   członek 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenie 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) – RODO, informujemy: 

a) Administratorem Danych, podanych na formularzu zgłoszeniowym danych osobowych jest 

Muzeum Ziemi Kościerskiej, ul. Rynek 9, 83-400 Kościerzyna. 

b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ppiatak@kancelariapiatak.pl oraz pisemnie na 

adres siedziby Administratora wskazanym w pkt a). 

c) Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu, w tym jego organizacja 

na etapie szkolnym.  

d) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c i f  RODO w okresie 

organizowania i przeprowadzania Konkursu w związku z realizacją zadań statutowych Adminisratora 

oraz zapewnieniem możliwości organizacji Konkursu zgodnie z przyjętym regulaminem.  

e) Dane osobowe cżłlonków Komisji Konkursowej oraz osób repreznetującch placówkę oświatową 

podawane są dobrowolnie, jednakże jest to niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie przez tą 

placówkę. 

f) Osoba, której dane osobowe są porzetwarzane posiada prawo dostępu do danych osobowych, 

prawo do sprostowania danych osobowych, prawo żądania od administratora danych osobowych 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,  że przetwarzanie moich danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 

g) Osoba podająca dane osobowe nie posiada prawa do usunięcia danych osobowych przez okres 

trwania konkursu, prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

h) Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 

 

    Przewodniczący     Dyrektor szkoły 

     komisji szkolnej            (pieczęć i podpis)  

            


