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METRYCZKA DO KONKURSU „Chciałbym/ Chciałabym być…” 

 

 

Imię i nazwisko dziecka:…………………………………. 

 

Nazwa grupy do której uczęszcza dziecko:……………………………………….. 

 

Wiek: ………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko rodziców/ opiekunów dziecka: …………………………………………… 

 

Telefon kontaktowy:…………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko nauczyciela/pomocy nauczyciela*: …………………………………… 

 

*do wypełnienia w przypadku wybrania przez dziecko do naśladowania nauczyciela/pomocy 

nauczyciela 

 

 

Zgłaszając kandydaturę dziecka do konkursu „Chciałbym/ Chciałabym być…” 

informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych jest Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi  przy 

ulicy Kotarbińskiego 16 w Zabrzu. Konkurs związany jest z realizacją projektu 

„Through democracy to literacy” akcja KA2 w programie Erasmus+. 

2. Zgłoszony przez Państwa materiał filmowy może być łączony z innymi zdjęciami, 

filmami, ilustracjami zgromadzonymi na potrzeby konkursu. 

3. Zgłoszony materiał filmowy może zostać wycofany na prośbę osoby zgłaszającej 

film w ramach konkursu. 

4. Nagranie może zostać wykluczone z udziału w konkursie jeżeli w jego treści znajdą 

się treści obraźliwe lub nie akceptowane społecznie. 

5. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz do ich poprawienia oraz wniesienia sprzeciwu. Dane osobowe podlegają 

ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej 

staranności. 

 

Podstawa prawna: OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dn. 

25 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. poz.2135 z póź, zmianami). 
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Podpisanie poniższych oświadczeń jest równoznaczne ze zgodą na 

wszystkie warunki zwarte w regulaminie konkursu. 

 

Oświadczenie dla uczestnika Oświadczenie rodzica/opiekuna 

 
Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………  
                                                               imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka:  
…………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                imię i nazwisko dziecka 

w celach związanych z konkursem na najciekawszy materiał filmowy pt. „Chciałbym/ 
Chciałabym być…” zorganizowany przez Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi  
przy ulicy Kotarbińskiego 16 w Zabrzu, w ramach realizowanego projektu programu 
Erasmus+ „Through democracy to literacy”. 
 

 

-------------------------------------------------- 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Podstawa prawna: OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dn. 

25 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. poz.2135 z póź, zmianami). 

 

Oświadczenie dla uczestnika Oświadczenie rodzica/opiekuna 

 
Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………  
                                                               imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka: 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                imię i nazwisko dziecka 

oraz wytworów jego pracy (nagrania filmowe, wypowiedzi) na stronach internetowych, 
wystawach i publikacjach promujących działalność Przedszkola nr 48 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Zabrzu. Fotografie mogą być łączone z innymi zdjęciami, tekstami i 
ilustracjami. 
 
Zgoda na publikację wizerunku i wytworów prac dziecka jest udzielana na okres edukacji 
przedszkolnej i po jej zakończeniu. 

 

 

-------------------------------------------------- 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 


