
                          Karta zgłoszenia do konkursu  

                  "SOSWNiS dawniej i dzisiaj ,we wspomnieniach ...  

              (absolwentów i obecnych uczniów oraz wychowanków)” 

                                                            

Imię i nazwisko uczestnika:  

Adres, nr telefonu/ e- mail: 

Klasa: 

Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna): 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych 

mojego dziecka/podopiecznego w celu: 

1. Organizacji, przeprowadzania i dokumentowania Konkursu pt. "SOSWNiS dawniej i dzisiaj ,we 

wspomnieniach...(absolwentów i obecnych uczniów oraz wychowanków).” 

2. Promocji wydarzeń kulturalno-oświatowych związanych ze statutową działalnością Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, 

3. Publikowania danych na stronie internetowej placówki oraz kanałach społecznościowych 

prowadzonych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących  

i Słabosłyszących w Raciborzu, w szczególności: 

a. www.oswnis.pl, 

b. https://www.facebook.com/soswnisrac/ 

c. https://www.youtube.com/channel/UC-Xsyw9fZ7jtVZoJXOoYo-g 

 

…………………………………………… 
            (Podpis uczestnika/ rodzica/opiekuna) 

 

Zgoda na publikację danych 

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i publikację danych 

osobowych moich/ mojego dziecka/podopiecznego, w zakresie imienia, nazwiska oraz wizerunku na 

niżej wskazanych stronach internetowych i kanałach społecznościowych: 

1. www.oswnis.pl, 

2. https://www.facebook.com/soswnisrac/ 

3. https://www.youtube.com/channel/UC-Xsyw9fZ7jtVZoJXOoYo-g 

oraz stronach i profilach społecznościowych instytucji i partnerów Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, zaangażowanych w organizację 

Obchodów Jubileuszu 185 – lecia  SOSWNiS w Raciborzu. 

…………………………………………… 
             (Podpis uczestnika/rodzica/opiekuna) 

 

http://www.oswnis.pl/
https://www.facebook.com/soswnisrac/
https://www.youtube.com/channel/UC-Xsyw9fZ7jtVZoJXOoYo-g
http://www.oswnis.pl/
https://www.facebook.com/soswnisrac/
https://www.youtube.com/channel/UC-Xsyw9fZ7jtVZoJXOoYo-g


 

 

Zgoda na udostępnianie danych osobowych 

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych / mojego 

dziecka/podopiecznego, w zakresie imienia, nazwiska oraz wizerunku podmiotom i instytucjom 

współpracującym ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących  

i Słabosłyszących w Raciborzu przy organizacji wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, w szczególności: 

1. Organowi prowadzącemu placówkę, którym jest Województwo Śląskie, w imieniu którego 

działają: Zarząd Województwa Śląskiego, Sejmik Województwa Śląskiego, Marszałek 

Województwa Śląskiego 

Jednocześnie informujemy, iż po udostępnieniu danych powyższym podmiotom i instytucjom, staną 

się one odrębnymi administratorami Twoich danych osobowych. 

 
…………………………………………… 

            (Podpis  uczestnika/rodzica/opiekuna) 

 

Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich  

Niniejszym oświadczam, iż posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do pracy artystycznej 

wykonanej w ramach Konkursu. Oświadczam, że wykonana praca nie narusza majątkowych i 

osobistych praw autorskich osób trzecich. 

1. Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu  

dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu praw autorskich i majątkowych, w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do wykonanej pracy 

artystycznej w ramach konkursu pt. "SOSWNiS dawniej i dzisiaj ,we wspomnieniach...(absolwentów i 

obecnych uczniów oraz  wychowanków)”zwanej dalej utworem), w zakresie: 

 utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania egzemplarzy utworu bez 

względu na technikę (np. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, 

cyfrową) oraz ilości i wielkości nakładu; 

 obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, 

wprowadzenia do obrotu, użyczenia oryginału albo egzemplarza, wystawiania, 

publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechniania w 

nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenia korekty  

i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub 

jego fragmentu do innego celu np. adaptowania do wydawnictwa książkowego, 

materiału promocyjnego, artykułu prasowego; 

 oraz praw pokrewnych, z zastrzeżeniem ujawnienia nazwiska Autora w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do złożonego/przesłanego utworu (pracy artystycznej) 

powoduje przeniesienie na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących  

i Słabosłyszących w Raciborzu własności złożonego/nadesłanego egzemplarza tego utworu, bez 

względu na formę w jakiej został dostarczony. 

 
…………………………………………… 

            (Podpis uczestnika/ rodzica/opiekuna) 

 



 

 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 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 (zwanym 

dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

dla Niesłyszących i Słabosłyszących z siedzibą przy ul. K. Miarki 4, 47-400 Racibórz. 

2. Administratora danych reprezentuje Dyrektor Ośrodka, z którym możesz się skontaktować 

telefonicznie pod nr 32 415 30 01 lub za pomocą poczty elektronicznej, pisząc na adres: 

dyrektor@oswnis.pl. 

3. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować 

we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych, pisząc na adres poczty elektronicznej: 

ido@oswnis.pl. 

4. Administrator danych przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, klasy, 

adresu zamieszkania, nr telefony, adresu e-mail, wizerunku uczestnika oraz imienia, nazwiska, 

adresu zamieszkania, nr telefonu, adresu e-mail rodzica/opiekuna prawnego. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a. Organizacji, przeprowadzania i dokumentowania konkursu pt. "SOSWNiS dawniej i 

dzisiaj ,we wspomnieniach...(absolwentów i obecnych uczniów oraz  wychowanków)” 

b. Promocji wydarzeń kulturalno-oświatowych związanych ze statutową działalnością 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących  

w Raciborzu, 

c. Publikowania danych na stronie internetowej placówki oraz kanałach społecznościowych 

prowadzonych przez Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących  

i Słabosłyszących w Raciborzu. 

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek bez ich podania Twój udział  

w konkursie będzie niemożliwy. 

7. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:  

a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Twoja zgoda na przetwarzanie danych. 

8. Twoje dane w postaci imienia, nazwiska i wizerunku zostaną opublikowane na stronie 

internetowej administratora danych oraz na profilach mediów społecznościowych zarządzanych 

przez pracowników placówki, w szczególności: 

a. www.oswnis.pl – polityka prywatności: https://oswnis.pl/polityka-prywatnosci/ 

b. www.youtube.pl – polityka prywatności: 

https://policies.google.com/privacy?gl=PL&hl=pl 

c. www.facebook.pl – polityka prywatności: https://pl-

pl.facebook.com/privacy/explanation 

9. Twoje dane w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu, adresu e-mail  

oraz dane rodziców/opiekunów prawnych zostaną ujawnione: 

a. Podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne na rzecz administratora danych, 

b. Podmiotom świadczących usługi pocztowe lub kurierskie na rzecz administratora danych, 

c. Uprawnionym organom państwowym – w przypadku przeprowadzania kontroli 

poprawności przetwarzania danych osobowych. 

10. Twoje dane w postaci imienia, nazwiska i wizerunku zostaną ujawnione: 

a. Podmiotom świadczącym usługi wydawnicze lub poligraficzne na rzecz administratora 

danych; 

https://policies.google.com/privacy?gl=PL&hl=pl
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation


b. Podmiotom i instytucjom współpracującym z administratorem danych przy organizacji 

wydarzeń edukacyjno-kulturalnych.  

11. Twoje dane osobowe, w postaci imienia, nazwiska i wizerunku mogą być transferowane  

do Stanów Zjednoczonych Ameryki, w szczególności do: 

a. Podmiotu administrującego portalem: youtube.pl – figurującego w tarczy prywatności 

UE-USA: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

b. Podmiotu administrującego portalem: facebook.pl) - figurującego  

w tarczy prywatności UE-USA: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active 

12. Twoje dane będą przetwarzane przez czas nieokreślony lub do cofnięcia Twojej zgody,  

bez uszczerbku dla wcześniejszego przetwarzania. 

13. Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

14. Przysługuje Ci prawo do: 

a. Dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; 

b. Cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych, bez uszczerbku na przetwarzanie 

dokonywane przed cofnięciem zgody, 

c. Żądania usunięcia swoich danych osobowych, 

d. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

15. Egzekwowanie Twoich praw wymaga formy pisemnej, w postaci oświadczenia przesłanego  

na adres administratora danych: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących  

i Słabosłyszących, ul. K. Miarki 4, 47-400 Racibórz lub sekretariat@oswnis.pl. 

 

…………………………………………… 
            (Podpis uczestnika/rodzica/opiekuna) 

 

mailto:sekretariat@oswnis.pl

