
Formularz zgłoszeniowy 

Regionalnego konkursu recytatorskiego „Pokolenie Baczyńskiego” 

 

Imię i nazwisko Uczestnika konkursu oraz adres mailowy: 

 

Adres, numer telefonu i adres mailowy szkoły: 

 

Imię i nazwisko oraz adres mailowy i numer telefonu Nauczyciela – opiekuna: 

 

Repertuar (autor, tytuł utworu): 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem i w pełni akceptuję jego warunki. 

 

……………………………………………………………………. 

(miejscowość, data, podpis Uczestnika lub rodziców/opiekunów prawnych w przypadku Uczestnika 

niepełnoletniego) 

 

Wyrażam zgodę: 

 - na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych organizatorów konkursu oraz 

ich przetwarzanie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.): Rozporządzenia 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 (określane jako "RODO") oraz Zarządzenia Nr 62/19 Prezesa 

Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu z 

dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony danych osobowych w Instytucie Pamięci 

Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu, w celu przeprowadzenia 

konkursu oraz dalszego wykorzystania prac; - podawanie przez Organizatora do publicznej 

informacji: imienia i nazwiska uczestnika konkursu, jego wieku, szkoły; - wykorzystanie i 

udostępnienie wizerunku uczestnika konkursu w szczególności poprzez publikację wystąpień 

konkursowych zawierających wizerunek uczestnika konkursu na stronie internetowej 

organizatorów. 

 

……………………………………………………………………….. 

(miejscowość, data, podpis Uczestnika lub rodziców/opiekunów prawnych w przypadku Uczestnika 

niepełnoletniego) 



 

Klauzula informacyjna dotycząca Regionalnego konkursu recytatorskiego 

„Pokolenie Baczyńskiego” 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i przebiegiem 

Regionalnego konkursu recytatorskiego „Pokolenie Baczyńskiego” oraz innych działań 

mających na celu realizację zadań ustawowych IPN-KŚZpNP.  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie swoich danych 

osobowych we wskazanych wyżej celach wyrażona przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 

1 lit. a Rozporządzenia 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, 

zwanego dalej „RODO”), umowa (regulaminu konkursu), której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. 

Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie 

technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu 

ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych 

osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym 

dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych 

osobowych.  

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: 

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 

Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia VII edycji w/w konkursu, 

bądź do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo przenoszenia danych.  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania 

może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.  

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Ma Pani/Pan prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 



 

Oświadczenie nauczyciela/opiekuna prowadzącego 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Regionalnego konkursu 

recytatorskiego „Pokolenie Baczyńskiego” organizowanego przez Referat Edukacji Narodowej 

Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowej Polskiemu, 

Delegatura w Bydgoszczy i w pełni akceptuję jego treść.  

………………………………………  

………………………………………  

(miejscowość, data)  

(czytelny podpis nauczyciela/opiekuna prowadzącego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


