
ZGODA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA 

 

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

    (imię i nazwisko dziecka)   (klasa)    (nazwa i adres szkoły) 

 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym  pt. „Kim opiekuje się święty Roch” 

organizowanym przez ZSO w Zatorze. Znam i akceptuję zapisy regulaminu konkursu (dostępny na stronie 

internetowej zsozator.pl). W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej ZSO 

Zator danych osobowych oraz wyników uzyskanych przez moje dziecko w konkursie. Ponadto potwierdzam, że 

zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania przez ZSO Zator danych osobowych mojego dziecka w 

związku z jego udziałem w konkursie zgodnie z art. 13 RODO. 

 

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

(miejscowość, data)    (czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów) 

 

Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej ZSO Zator wizerunku mojego dziecka jako uczestnika 

konkursu.  

 

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

(miejscowość, data)    (czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów) 

 

Wyrażam zgodę na przekazanie praw autorskich do pracy wykonanej przez moje dziecko na rzecz Organizatora, 

co wiąże się ze zgodą na upublicznienie jej na wystawie w ZSO Zator oraz na stronie internetowej szkoły. 

 

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

(miejscowość, data)    (czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów) 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: RODO), informuję, iż: 

 - Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Zespół Szkół 

Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Kongresowej 11, 32-640 Zator, tel. 33 841 08 03, email: zsozator@wp.pl 

- Inspektor ochrony danych: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zsozator@wp.pl 

- Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna: Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka 

przetwarzane będą w celu: organizacji i przeprowadzenia przez ZSO Zator konkursu plastycznego pt „Kim opiekuje się 

święty Roch” dla uczniów szkół podstawowych z gminy Zator w roku szkolnym 2019/2020 zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 

konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z 2009 r. Nr 126 poz. 1041, z 2014 r. poz. 1290 i z 2017 

r. poz. 1580). Podstawą prawną przetwarzania danych są: art. 6 ust. 1 lit a i lit c, oraz art. 9 ust. 2 lit a (dane o zdrowiu 

dziecka): wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; zgoda osoby, której dane dotyczą, zgoda rodzica. 

- Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia roku szkolnego 

2019/2020. 

- Prawo dostępu do danych osobowych: Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych/danych Państwa dziecka 

oraz prawo sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

- Prawo cofnięcia zgody: Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych, Państwa dziecka narusza przepisy 

RODO: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax.: 22 531 03 01, 

email: kancelaria@uodo.gov.pl. 

- Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie przez Państwo danych osobowych w zakresie wynikającym z § 5 

ust. 1 pkt. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz 

przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad jest niezbędne, aby wydać przewidziany dyplom/nagrody. Podanie przez 

Państwo danych (danych o zdrowiu dziecka) jest dobrowolne i wymaga pisemnej zgody. 

 

 



Regulamin  międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. „Kim opiekuje się święty Roch” 

 

1. Konkurs odbywa się w roku objęcia Patronatem św. Rocha Miasta i Gminy Zator.   

2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w 

Zatorze.  

3. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Zator i odbywa się 

w dwóch kategoriach: 

• kategoria I – uczniowie klas I – IV, 

• kategoria II – uczniowie klas V – VII. 

4. Temat konkursu związany jest z przedstawieniem danej  grupy ludzi, której patronuje święty 

Roch (Święty Roch jest patronem Montpellier, Parmy, Wenecji, Zatora, aptekarzy, lekarzy, 

ogrodników, rolników,  szpitali oraz brukarzy i więźniów) z ukazaniem w tle ich patrona. 

5. Cele konkursu: 

• przybliżenie postaci św. Rocha, 

• kształtowanie chrześcijańskich postaw na przykładzie św. Rocha, 

• rozwijanie i promowanie kreatywności wśród dzieci i młodzieży, 

• inspirowanie  do własnej twórczości plastycznej. 

6. Zasady konkursu: 

• uczestnik zgłasza jedną pracę plastyczną, której jest autorem, 

• praca nawiązuje do tematyki konkursu, 

• praca  nie była  wcześniej  publikowana, ani nagradzana, 

• praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, 

praca przestrzenna), format A4 lub A3. 

• prace nie będą zwracane i mogą być nieodpłatnie publikowane przez organizatora z 

podaniem danych osobowych autora. 

7. Termin i miejsce składania prac: wykonanej pracy należy zrobić zdjęcie (jedno tylko) i 

przesłać je na adres mailowy: konkurs.plastyczny.o.rochu@gmail.com do 29 maja 2020 r. Wraz ze 

zdjęciem pracy należy podać w treści maila imię i nazwisko ucznia, klasę oraz szkołę. Zgodę 

rodziców / prawnych opiekunów dziecka należy wydrukować, podpisać wykropkowane miejsca, 

zrobić zdjęcie zgody oraz wysłać ją jako plik zdjęciowy lub pdf wraz z zdjęciem wykonanej 

pracy na powyższy adres mailowy. Przyjmujemy tylko maila z danymi ucznia i dwoma 

załącznikami (zdjęcie pracy plastycznej oraz zdjęcie lub pdf zgody rodziców / prawnych 

opiekunów). Maile niekompletne  nie będziemy brać pod uwagę.  

8. Oceny zdjęć wykonanych prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora, tj. 2 

nauczycieli przedmiotu plastyka/technika. 

9. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze zdjęcia wykonanych prace w każdej kategorii. Fundatorem 

nagród jest ks. Bartłomiej Bartosik. Nagrody dla każdej kategorii wiekowej będą następujące: za 

pierwsze miejsce opaska/smartwatch M4, za drugie miejsce myszka komputerowa, za trzecie 

miejsce nagroda książkowa. 

10. Ogłoszenie wyników i prezentacja wyróżnionych utworów odbędzie się 5 czerwca 2020 r. na 

stronie internetowej ZSO Zator. Wyniki konkursu zostaną przesłane pocztą elektroniczną do 

szkół, z których pochodzą uczestnicy konkursu. Nagrody będą do odbioru przez rodzica danego 

ucznia w godzinach urzędowania sekretariatu ZSO Zator.  

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Parma
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wenecja
mailto:konkurs.plastyczny.o.rochu@gmail.com


 

 

 

ZAPROSZENIE 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze zaprasza 

uczniów ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Zator do wzięcia 

udziału w  konkursie plastycznym pt. „Kim opiekuje się święty Roch”. Prosimy 

nauczycieli plastyki, techniki, zajęć artystycznych, katechetów, wychowawców klas 

o zachęcenie uczniów Waszej Szkoły do wzięcia udziału w konkursie, w którym 

będzie można zdobyć cenne nagrody. Konkurs wpisuje się w gminne przygotowania 

ogłoszenia 6 czerwca br. świętego Rocha patronem gminy Zator.  
 

 


