Załącznik 1
Karta zgłoszenia do konkursu profilaktycznego dla uczniów szkół podstawowych
z terenu powiatu jasielskiego organizowanego przez Powiat Jasielski – Ośrodek Interwencji
Kryzysowej pozostający w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Jaśle.

1. Dane uczestnika konkursu i kategorii (zaznacz krzyżykiem właściwe)

□ I – MOC POMOCY PRZECIW PRZEMOCY
□ II – MOJA MOC W RODZINIE

2. Pełna nazwa szkoły

Adres szkoły

Telefon/ fax

Adres e - mail
Imię i Nazwisko, klasa ucznia
Imię i nazwisko, telefon opiekuna
ucznia
Data i podpis Dyrektora szkoły

3. Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów ucznia biorącego udział w konkursie
□ Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………
w konkursie profilaktycznym organizowanym przez Powiat Jasielski – Ośrodek Interwencji
Kryzysowej pozostający w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Jaśle.
□ Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w
regulaminie konkursu.
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i dziecka danych osobowych w celach
organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu
– na podstawie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1).
Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Jaśle ( ul. Rynek 18, 38 – 200 Jasło). Posiadam wiedzę, że podanie
danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
□ Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko
pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach
pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.
□ Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka
zarejestrowany podczas rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej organizatora oraz
prasie, w celu informacji i promocji konkursu.
□ Zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną, że posiadam prawo dostępu do danych
osobowych swoich oraz dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe warunki możliwości
realizacji ww. praw zawiera rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. zwanego RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

.....................................
Miejscowość i data
..............................................................................
Podpis rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu.

