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………………………………………..…      

       pieczęć szkoły 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA   

do Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych: 
(należy wpisać wszystkie konkursy, w których uczeń/uczennica weźmie udział) 

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

organizowanych w roku szkolnym 2022/2023 na terenie województwa wielkopolskiego  

dla uczniów szkół podstawowych  

 

 

1. Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………………………………………………………………….... 

2. Data i miejsce urodzenia ucznia………………………………………………………………………………………….….......... 

3. Nazwa i dane adresowe szkoły ……………………………………………………………………..……………………………….. 

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

 

1) Obowiązek informacyjny RODO dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku 

z udziałem w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych 

województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2022/2023 

 

Tożsamość i dane kontaktowe 
Administratora danych osobowych  

1) Wielkopolski Kurator Oświaty z siedzibą w Poznaniu przy 
ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań; 

2) szkoła, która zgłasza uczniów do Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych, organizuje i przeprowadza 
szkolny i rejonowy stopień Wojewódzkich Konkursów 
Przedmiotowych oraz przechowuje dokumentację 
konkursową. 

Dane kontaktowe do inspektora 
ochrony danych nadzorującego 
ochronę danych osobowych w 
Wojewódzkich Konkursach 
Przedmiotowych  

⎯ pocztą tradycyjną: Inspektor ochrony danych Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań; 

⎯ pocztą mailową na adres iod@ko.poznan.pl; 

⎯ telefonicznie pod numerem: 780 386 035. 

Cel i podstawa prawna 
i przetwarzania danych osobowych  

⎯ w celu zorganizowania i przeprowadzenia Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół 
podstawowych województwa wielkopolskiego w roku 
szkolnym 2022/2023 – w związku z przepisami prawnymi  
dotyczącymi organizacji konkursów przedmiotowych 
i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze 
województwa i przepisami dotyczącymi archiwizacji – 
przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania 
zadania realizowanego w interesie publicznym; 

⎯ w celu prezentacji osiągnięć uczniów, realizacji działań 
informacyjnych i promocyjnych przez Wielkopolskiego 
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Kuratora Oświaty, Kuratorium Oświaty w Poznaniu i szkoły 
będące siedzibami szkolnych, rejonowych i wojewódzkich 
Komisji Konkursowych rodzice/opiekunowie prawni 
wyrazili dobrowolną zgodę na: podanie do publicznej 
wiadomości danych osobowych uczestnika Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych, to jest imię i nazwisko, 
informacje o szkole, w której się uczy, wynikach 
osiągniętych w poszczególnych stopniach i/lub wyrazili 
zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku; 

⎯ w celu dostosowania warunków przebiegu Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych do indywidualnych potrzeb 
uczestnika związanych z jego niepełnosprawnością lub 
chorobą przewlekłą; 

⎯ rodzice/opiekunowie prawni wyrazili dobrowolną zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii 
(jeśli dotyczy). 

Źródło pochodzenia danych 
osobowych  

Wielkopolski Kurator Oświaty uzyskał dane osobowe od szkoły, 
która przyjmuje zgłoszenia do Wojewódzkich Konkursów 
Przedmiotowych, organizuje i przeprowadza szkolny i rejonowy 
stopień Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. 

Kategorie przetwarzanych danych 
osobowych  

⎯ imię i nazwisko uczestnika Wojewódzkich Konkursów 
Przedmiotowych, data i miejsce urodzenia, informacje 
dotyczące klasy i adres szkoły, w której uczy się, treść 
odpowiedzi na pytania konkursowe oraz liczba 
otrzymanych za nie punktów i ogólny wynik osiągnięty 
w poszczególnych stopniach konkursu, ewentualny 
przyznany tytuł laureata lub finalisty; 

⎯ dane osobowe szczególnej kategorii w przypadku 
konieczności dostosowania warunków przebiegu 
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych  
do indywidualnych potrzeb uczestnika związanych z jego 
niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą; 

⎯ wizerunek uczestnika Wojewódzkich Konkursów 
Przedmiotowych utrwalony na zdjęciach; 

⎯ imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. 

Odbiorcy danych osobowych osoby 

— przedsiębiorca, z którym Wielkopolski Kurator Oświaty 
podpisał umowę prowadzenia konkursowej platformy 
internetowej wkp.wko.com.pl; 

— osoby, które odwiedzają stronę internetową Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu i/lub strony internetowe szkół 
będących siedzibami szkolnych, rejonowych i wojewódzkich 
Komisji Konkursowych w przypadku upublicznienia danych 
osobowych i/lub rozpowszechniania wizerunku; 

— osoby, które odwiedzają oficjalny fanpage Facebook 
Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty, szkół będących siedzibami szkolnych, rejonowych 
i wojewódzkich Komisji Konkursowych i/lub oficjalny 
fanpage Twitter Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 
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w przypadku rozpowszechniania wizerunku uczestnika 
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych oraz podmioty 
prowadzące te portale społecznościowe. 

Okres, przez który dane osobowe 
będą przechowywane 

— baza danych na konkursowej platformie internetowej 
wkp.wko.com.pl do końca roku szkolnego, w którym 
przeprowadzane są Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe; 

— dokumentacja Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 
5 lat od dnia zakończenia danej edycji Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych; 

— wizerunek uczestnika Wojewódzkich Konkursów 
Przedmiotowych rozpowszechniony na portalu 
społecznościowym Facebook czy Twitter będzie 
przetwarzany do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub 
do czasu cofnięcia zgody. 

Przysługujące prawa w zakresie 
ochrony danych osobowych 

Rodzic/opiekun prawny w imieniu swojego 
dziecka/podopiecznego ma prawo do: 

⎯ dostępu do treści danych, otrzymywania z nich kopii 
i przenoszenia danych; 

⎯ sprostowania danych; 

⎯ usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; 

⎯ sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

⎯ cofnięcia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, co nie wpływa na legalność działań podjętych 
przed cofnięciem zgody. 

Realizacja wyżej wymienionych praw musi być zgodna  
z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedziba w Warszawie  
przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Przekazanie danych osobowych 
poza Unię Europejską 

W związku z ewentualnym rozpowszechnianiem wizerunku 
uczestnika Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych  
na profilach społecznościowych Facebook i Twitter, portale  
te mogą przekazywać dane poza teren Europejski Obszar 
Gospodarczy. 

Obowiązek podania danych 
osobowych 

Podanie danych osobowych zwykłych jest niezbędne 
i konieczne do udziału w Wojewódzkich Konkursach 
Przedmiotowych.  

Podanie danych o niepełnosprawności lub chorobie 
przewlekłej uczestnika nie jest niezbędne do udziału  
w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych, niemniej 
jednak skutkuje koniecznością dostosowania warunków 
przeprowadzenia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. 

 

2) Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Wojewódzkich Konkursów 

Przedmiotowych – niezbędne  

 

W związku ze zgłoszeniem …………..…………………………………………………………………………..…………………….       
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                                                                          (imię i nazwisko uczestnika Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego)  

1. wyrażam zgodę na jej/jego udział w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych z 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2022/2023; 

2. potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla 
uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2022/2023, który 
został opublikowany na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce Rodzice 
i uczniowie/Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i 
akceptuję jego warunki; 

3. potwierdzam zapoznanie się z przedstawionym mi Obowiązkiem informacyjnym RODO 
dotyczącym przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem mojego 
dziecka/podopiecznego w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych dla uczniów szkół 
podstawowych województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2022/2023. 

 

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

                   (miejscowość, data)                        (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

3) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na podanie do publicznej wiadomości danych osobowych 
i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 

 

W związku ze zgłoszeniem …………..…………………………………………………………………………..………………………….       
                                                                          (imię i nazwisko uczestnika Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego)  

 

1. wyrażam dobrowolną zgodę na podanie do publicznej wiadomości danych osobowych, takich 

jak imię i nazwisko uczestnika Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, informacje 

dotyczące szkoły, w której uczy się, uzyskanego wyniku poszczególnych stopni Wojewódzkich 

Konkursów Przedmiotowych (w tym listy finalistów/laureatów) w celu prezentacji osiągnięć 

uczniów i realizacji działań informacyjnych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu i szkoły będące siedzibami szkolnych, rejonowych 

i wojewódzkich Komisji Konkursowych na ich oficjalnych stronach internetowych. 

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

                                (miejscowość, data)         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

2. wyrażam dobrowolną zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika 

Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w celu prezentacji osiągnięć uczniów, realizacji 

działań informacyjnych i promocyjnych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Kuratorium 

Oświaty w Poznaniu i szkoły będące siedzibami szkolnych, rejonowych i wojewódzkich Komisji 

Konkursowych na ich oficjalnych stronach internetowych, oficjalnych fanpage Facebook, 

Twitter.   

Zakres zgody obejmuje publikację wizerunku uczestnika Wojewódzkich Konkursów 

Przedmiotowych utrwalonego na zdjęciach z przeprowadzenia stopnia wojewódzkiego oraz 

uroczystości wręczenia zaświadczeń przyznanego tytuł laureata lub finalisty Wojewódzkich 

Konkursów Przedmiotowych.   
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…………………………………………………………          ……………………………..………………………………….………. 

                                (miejscowość, data)          (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 
Potwierdzam zgłoszenie ucznia do konkursu/konkursów 

 

 

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

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


