
                        XXII Międzyszkolny Konkurs Plastyczny 
 

                                      WIELKANOC 2023 
 

             Już po raz kolejny Szkoła Podstawowa nr 8 serdecznie zaprasza  
         do udziału w konkursie plastycznym na wykonanie prac w technice: 

                         - kompozycja przestrzenna  

                            - dowolna praca plastyczna  
        
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: 

                                         - przedszkola 

                                         - klasy I – III SP 

                                         - klasy IV – VIII SP 

2. Prace należy składać do 28 marca 2023 na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 8 

ul. Spacerowa 6 

44 – 141 Gliwice 

3. Prace opisane czytelnie (komputerowo lub drukowanymi literami) powinny zawierać: 

− imię i nazwisko wykonawcy oraz klasę 

− nazwę placówki, adres, telefon 

− imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego 

− Organizator dopuszcza również wysyłanie zdjęć wykonanych prac na adres 

bozenamucha@sp8gliwice.pl  

4. Kryteria oceny prac: 

− pomysłowość 

− estetyka i wkład pracy    

− wrażenie ogólne 

− 5. Prace zostaną wyeksponowane w szkole, a udział w konkursie jest jednocześnie 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.). 

6. Wyniki konkursu zostaną przedstawione dnia 18.04.2023 r. na stronie internetowej szkoły 

www.sp8gliwice.pl 

7. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy.  

 

 

 

                                                                                               Serdecznie zapraszamy 

                                                                         
 
 

mailto:bozenamucha@sp8gliwice.pl
http://www.sp8gliwice.pl/


 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA 
 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka, nazw placówki) 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w XXI Międzyszkolnym Konkursie 

Plastycznym WIELKANOC 2023 organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 8 w Gliwicach-
Bojkowie. 
Zgadzam się na wykorzystanie przez organizatorów prac mojego dziecka, utrwalenie ich oraz 
umieszczeniu na stronach internetowych, w portalach społecznościowych, a także w mediach. Mam 
świadomość, iż prace przechodzą na własność organizatora konkursu. 
 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8, im. Marii Dąbrowskiej 

w Gliwicach. 

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane 

osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na 

stronach  internetowych i mediach społecznościowych 

organizatora Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. 

3. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych. 

 

 

 

 

 

                                                                         ………………………………………………………………………….. 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego oraz data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach, ul. Spacerowa 6, 44-141 

Gliwice. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego:  sekretariat@sp8.gliwice.eu 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów 

mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,  

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach promocyjnych, kulturalnych, 

sportowych, edukacyjnych i innych i organizowanych przez administratora,    

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w 

zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, ,  

b) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania 

dziedzinowego, firma obsługująca stroną internetową administratora,  

c) prasa, portale społecznościowe i instytucje współpracujące z naszą placówką. 

5. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 

6. Dane przetwarzane będą na czas trwania realizacji określonego celu lub do czasu wycofania zgody z wniesieniem o usunięcie danych 

osobowych. W przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach - przez czas określony w tych przepisach. 

7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,  

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,  

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jedynie na zasadach opisanych w art. 21 RODO,  

e) do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,  

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z 
Inspektorem Danych Osobowych.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 

2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

9. Zgoda jest dobrowolna.  

10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

 

 

 


