
Załącznik nr 2 
do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu „Królowa Sportu - historia i współczesność polskiej lekkoatletyki. 

organizowanego w roku szkolnym 2022/2023 
 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

............................................      

             pieczęć szkoły 

Oświadczenie i karta zgłoszenia ucznia  

do Ogólnopolskiego Konkursu „Królowa Sportu -   

historia i współczesność polskiej lekkoatletyki” 

dla uczniów szkół podstawowych  

w roku szkolnym 2022/2023 

 
Ja,………..………………………………………………………………………………………….. 
rodzic/opiekun prawny ucznia*: 

                                            (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
1. Imię (imiona) ……………………………………………………………………………………… 

2. Nazwisko …………………………………………………………………………………………… 

3. Data urodzenia ……………………………………………………………………………………… 

4. Miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………….. 

5. Nazwa szkoły………………………………………………………………………………………... 

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

6. Adres szkoły ………………………………………………………………………………………… 

7. Gmina ……………………………………………………………………………………………… 

8. Powiat……………………………………………………………………………………………… 

9. Województwo ……………………………………………………………………………………… 

wyrażam zgodę na udział córki/syna** w ww. konkursie organizowanym przez Polski Związek 
Lekkiej Atletyki, Sportową Szkołę Podstawową nr 3 i Łódzkiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 
2022/2023. 
 
 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem ww. konkursu opublikowanym  
na stronie internetowej Organizatora Konkursu, Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz akceptuję 
postanowienia w nim zawarte.  
Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym umieszczenie 
ich na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Józefa Jaworskiego wraz z podaniem imienia, nazwiska i nazwy szkoły, do której uczęszcza 
uczestnik/uczestniczka konkursu w trybie art. 7 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji 
i celów promocyjnych konkursu. 
Ponadto, mam świadomość, że moja zgoda na udział dziecka w konkursie jest równoznaczna 
z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw na organizatora. do wykorzystania 
pracy/wytworu dziecka na wszystkich możliwych polach eksploatacji, w myśl przepisów ustawy 
o prawach autorskich, tj. udostępnianie pracy/wytworu członkom komisji do sprawdzenia. 
 
 
 



Załącznik nr 2 
do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu „Królowa Sportu - historia i współczesność polskiej lekkoatletyki. 

organizowanego w roku szkolnym 2022/2023 
 

* - niepotrzebne skreślić 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu, 
2) dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem,  

a w szczególności na liście uczestników konkursu zakwalifikowanych do etapu 
wojewódzkiego i ogólnopolskiego oraz na liście laureatów i finalistów ww. konkursu,  

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia przystąpienie 
do konkursu, 

4) mam prawo do ochrony swoich danych, dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 
5) potwierdzam zapoznanie się z regulaminem ww. konkursu wraz z załącznikami  

oraz akceptuję ich postanowienia.  
 
 
   ......................................                                                 ....................................................................... * 
 (miejscowość, data )                                                         (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
 
 
* - oświadczenie wypełnia i podpisuje czytelnie uczestnik, jeżeli jest pełnoletni lub rodzic (opiekun 
prawny) nieletniego uczestnika.  
**   - dotyczy nieletniego uczestnika. 
 
Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych wobec uczestnika konkursu. 
Administratorem danych osobowych jest Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego w 
Aleksandrowie Łódzkim 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Bankowa 7/11, Polski Związek Lekkiej 
Atletyki oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi Kontakt do Inspektora Ochrony Danych 
biuro@msvs.com.pl . Celem przetwarzania danych jest: 

• popularyzacja lekkoatletyki wśród młodzieży szkół podstawowych; 
• kształtowanie świadomości młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o tradycjach 

polskiej lekkoatletyki i osiągnięciach polskich lekkoatletów; 
• ukazywanie perspektyw rozwoju polskiej lekkoatletyki oraz zasad przeprowadzania zawodów 

sportowych; 
• propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia; 
• kształtowanie umiejętności kreatywnego i krytycznego myślenia o dziejach minionych i 

teraźniejszości, a także rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi i orientacji 
na temat bieżących wydarzeń sportowych. 

Podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) wynikający z 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz 
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Dane osobowe uczestnika konkursu 
udostępniane są podmiotom współpracującym z Administratorami przy organizacji konkursu. Nie 
przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Decyzje dotyczące 
przetwarzania danych osobowych nie podlegają profilowaniu. Podanie danych osobowych wynika z 
przepisów prawa, a odmowa ich podania uniemożliwi przystąpienie do konkursu. Wizerunek 
przetwarzany będzie w celu dokumentowania i promocji wydarzenia, a wizerunek osób będzie 
rozpowszechniany na podstawie wyrażonej zgody, zgoda może zostać wycofana w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. 
Dane są przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu konkursu licząc od początku kolejnego 
roku. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do ochrony swoich danych, dostępu do swoich danych 
osobowych, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 

Potwierdzam zgłoszenie ucznia do konkursu oraz prawidłowość powyższych danych ucznia 

 

 

......................................                                                       ...................................................... 

      (miejscowość, data)                                                               (pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 


