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Załącznik Nr 2 

do Regulaminu 

 VII Turnieju Wiedzy Historycznej  

w roku szkolnym 2021/2022 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU W RAMACH 

 VII TURNIEJU WIEDZY HISTORYCZNEJ 

 

Imię i nazwisko uczestnika*.....................................................................................................................................            

Nazwa i adres szkoły*............................................................................................................................................ 

Imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego (opiekuna)* ............................................................................................... 

Numer telefonu.......................................................................................................................................................... 

*dane obowiązkowe 

…………..……………………………………………………………… 
(data, pieczątka lub czytelny podpis nauczyciela zgłaszającego lub dyrektora szkoły*) 

 

 

ZGODA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH* 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ podopiecznego* …………………………………………………………. 

w konkursie wiedzy historycznej w dniu 24 września 2021 r. w ramach VII Turnieju Wiedzy Historycznej 

organizowanego przez Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach 

 

……………………………………………… 
(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego*) 

 

 

Oświadczam jednocześnie, że: 

1) w razie zagrożenia zdrowia lub życia dziecka/ podopiecznego* zgadzam się na podjęcie czynności ratujących jego 

zdrowie lub życie, 

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach (adres: 68-200 Żary, pl. 

Kard. S. Wyszyńskiego 2) danych osobowych mojego dziecka zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie 

potrzebnym do realizacji konkursu, 

3) wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka        

w materiałach audio-wizualnych, audio i fotograficznych lub ich fragmentach („Materiały”), wykonanych w trakcie 

realizacji konkursu. Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie 

oraz rozpowszechnianie Materiałów lub ich fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez 

Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego  w Żarach na terytorium całego świata, bez ograniczeń czasowych, 

4) zapoznałem/-am się z REGULAMINEM VII Turnieju Wiedzy Historycznej, 

5) zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną o treści stanowiącej załącznik do formularza 

 

 

………………………………………………… 
(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego*) 
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Klauzula informacyjna RODO do formularza zgłoszeniowego do konkursu w ramach 

VII TURNIEJU WIEDZY HISTORYCZNEJ 

 

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach, pl. Kard. S. Wyszyńskiego 

2; 68-200 Żary (MPŚŁ Żary). 

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27.04.2016, dalej RODO. 

Administrator udostępnia dane (wizerunek) wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa. Administrator  nie 

przekazuje danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie uwagi 

można kierować do Inspektora Danych Osobowych MPŚŁ Żary – inspektor.odo.zary@wp.pl. 

 Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

Podanie danych jest dobrowolne. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. 
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