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KONKURS „Alicja w Krainie Paragrafów” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU  

Imię i nazwisko ucznia  

Klasa do której uczęszcza uczeń  

Pełna nazwa oraz adres siedziby szkoły 
do której uczęszcza uczeń 

 

Imię i nazwisko nauczyciela   
 

Zgoda na udział w konkursie  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie „Alicja w Krainie 

Paragrafów”, organizowanym przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i 

Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w roku szkolnym 

2022/2023. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/-am się z Regulaminem 

Konkursu „Alicja w Krainie Paragrafów”.  

…………………………………                                                                                             .……….……………………..  
Miejscowość, data                                                                                         Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Zgoda na upublicznienie danych 

Zgodnie z 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) wyrażam zgodę na 

publikację imienia i nazwiska mojego dziecka, informacji o szkole, w której uczy się, 

jak również informacji o uzyskanych wynikach Konkursu „Alicja w Krainie 

Paragrafów” na stronie internetowej Administratora.  
 
…………………………………                                                                                             .……….……………………..  
Miejscowość, data                                                                                         Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), 

informujemy, że: 

1) Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Al. 

Racławickie 14, 20 – 950 Lublin; adres e-mail: kul@kul.pl; nr tel.: 81 445 41 01), 

reprezentowany przez Rektora. 

2) Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się: 

a) telefonicznie: 81 445 32 30; 

b) drogą poczty elektronicznej: iod@kul.pl 

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i promocja konkursu pt. 

Alicja w Krainie Paragrafów. 

4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane 

dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą). 

5) Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia 

administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je 

wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub 

prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych osobowych będą również 

odbiorcy strony internetowej KUL.  

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres organizacji i promocji ww. 

konkursu, bądź wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo: 

a) dostępu do swoich danych osobowych; 

b) sprostowania nieprawidłowych danych; 

c) żądania usunięcia danych; 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych; 

e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 



8) Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem 

przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych 

mojego dziecka* w celu organizacji i promocji konkursu pt. Alicja w Krainie Paragrafów. 

Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna. Osoba, której dane dotyczą, ma 

prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

*dotyczy uczniów niepełnoletnich. Proszę podkreślić właściwe. 

Podstawa prawna: 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). 

 

……………………………………………………………….. 

(data, czytelny podpis) 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 

 W związku z organizacją i promocją konkursu pt. Alicja w Krainie Paragrafów, 

wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka*. 

Wizerunek będzie rozpowszechniany poprzez publikację zdjęć na stronie internetowej 

KUL. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku jest udzielana nieodpłatnie. 

*dotyczy uczniów niepełnoletnich. Proszę podkreślić właściwe. 

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 

2022 r. poz. 2509).  

……………………………………………………………….. 

(data, czytelny podpis) 


