
* Wypełnienie tej części formularza nie jest dla nauczyciela obowiązkowe. W przypadku niewyrażenia przez nauczyciela 
zgody na przetwarzania swoich danych sprawi, że uczeń nadal będzie mógł wziąć udział w konkursie. 

** Brak zgody na opublikowanie danych oraz nie wzięcie udziału w imprezie podsumowującej konkurs spowoduje, że 
nauczyciel będzie musiał osobiście odebrać nagrodę w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Radomsku, ul. Piastowska 17 
w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. 
*** W konkursie przewidziano nagrody dla nauczycieli, których uczniowie zajęli I, II, III miejsce. W przypadku braku zgody 
na przetwarzanie danych osobowych nauczyciel zrzeka się prawa do otrzymania nagrody.  

_____________ 
Miejsce na pieczęć szkoły 

DANE OSOBOWE NAUCZYCIELA-OPIEKUNA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ  

W MIEJSKIM INTERNETOWYM KONKURSIE HISTORYCZNYM  

„POLSKA ODZYSKUJE NIEPODLEGŁOŚĆ” 

Proszę o wypełnienie poniższych danych osobowych, które będą wykorzystywane dla celów 

konkursowych. 

IMIĘ: ________________________ NAZWISKO: __________________________________ 

NAZWA SZKOŁY I JEJ ADRES: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych * 

 Wyrażam zgodę na opublikowanie powyżej wymienionych  
 

 danych osobowych 

oraz 

 swojego wizerunku (fotografii lub nagrania filmowego), na stronach internetowych: 

1. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Radomsku (http://psp1.radomsko.pl)  

2. FUNPAGE FACEBOOK Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Radomsku 

https://www.facebook.com/Publiczna-Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-1-im-Boles%C5%82awa-

Chrobrego-w-Radomsku-

311362978878981/?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_sourc

e=100000810520424;  

3. Na stronie internetowej http://www.radomsko.pl/. 

 ** Wyrażam zgodę na udział w imprezie podsumowującej Miejski Internetowy  

Konkurs Historyczny „Polska odzyskuje niepodległość”: 

. 

 *** Wyrażam zgodę na udostępnienie powyższych danych osobowych (w przypadku uzyskania 

nagrody) na liście odbioru nagród, które będą przekazane sponsorom lub patronom konkursu 

(Urząd Miasta Radomska). 

 

Informujemy, że dane osobowe uczestnika konkursu będą archiwizowane w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 1 w Radomsku, ul. Piastowska 17 oraz przez partnerów i sponsorów konkursu oraz 

będą wykorzystywane tylko dla celów promocyjnych, wewnętrznych i kontrolnych. 

 Sposób skreślania rubryk.  

 

Zgłoszenie proszę przesłać w kopercie do 22 października 2018 r. na adres: 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radomsku 

97-500 Radomsko, ul. Piastowska 17 

z dopiskiem Miejski Internetowy Konkurs Historyczny „Polska odzyskuje niepodległość” 

 

______________ 

Podpis nauczyciela 
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