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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Plastycznego dla Dzieci – członków Szkolnych Kas 

Oszczędnościowych 

  

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI – CZŁONKÓW SZKOLNYCH KAS 

OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

Wypełnia Opiekun SKO:  

ROK SZKOLNY: .........................................................................................................................  

PLACÓWKA BANKU, W KTÓREJ PROWADZONY JEST RACHUNEK 

OSZCZĘDNOŚCIOWY DLA SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ ...........................  

NUMER RACHUNKU (NRB) SKO: 

 ......................................................................................................................................................  

NAZWA SZKOŁY: .....................................................................................................................  

ADRES SZKOŁY: .......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

ADRES E-MAIL SZKOŁY: ........................................................................................................  

NUMER TELEFONU SZKOŁY: ................................................................................................  

PODPIS OPIEKUNA SKO: .........................................................................................................  

STEMPEL IMIENNY I PODPIS DYREKTORA SZKOŁY: .....................................................  

MIEJSCOWOŚĆ I DATA:                                                  PIECZĘĆ SZKOŁY: 
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 wyrażam zgodę                                                                            nie wyrażam zgody  

 

 

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu 

plastycznego dla Dzieci- członków Szkolnych Kas Oszczędnościowych (zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO). 

Poinformowano mnie, że niniejsza zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, poprzez złożenie 

Organizatorowi pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na 

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

 

 

…………………………………………………………… 

Data i podpis Opiekuna SKO 

 

 

 

 

 wyrażam zgodę                                                                            nie wyrażam zgody  

 

 

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu  

plastycznego dla Dzieci- członków Szkolnych Kas Oszczędnościowych (zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO). 

Poinformowano mnie, że niniejsza zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, poprzez złożenie 

Organizatorowi pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na 

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

 

 

…………………………………………………………… 

Data i podpis Dyrektora Szkoły 
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Wypełnia Przedstawiciel ustawowy Uczestnika:  

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA – UCZNIA: ......................................................................  

IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA 

USTAWOWEGO:…………………………………………………………………………….. 

Wyrażam zgodę na udział dziecka w Konkursie plastycznym dla Dzieci – członków Szkolnych Kas 

Oszczędnościowych 

Zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu plastycznego dla Dzieci - członków 

Szkolnych Kas Oszczędnościowych 

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 wyrażam zgodę                                                                            nie wyrażam zgody  

 

 

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu 

plastycznego dla Dzieci - członków Szkolnych Kas Oszczędnościowych (zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO). 

Poinformowano mnie, że niniejsza zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, poprzez złożenie 

Organizatorowi pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na 

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

 

 

 

 

 wyrażam zgodę                                                                            nie wyrażam zgody  

 

 

na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika, którego Przedstawicielem Ustawowym 

jestem, w celu przeprowadzenia Konkursu plastycznego dla Dzieci - członków Szkolnych Kas 

Oszczędnościowych (zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO.), w tym  szczególności w celu opublikowania 

wyników Konkursu (imienia i nazwiska Laureata) na stronie internetowej Organizatora oraz przekazania 

Laureatom  nagród. Poinformowano mnie, że niniejsza zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, 

poprzez złożenie Organizatorowi pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody, a wycofanie zgody pozostaje 

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

wycofaniem. 

 

PODPIS PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO:  

…………………………………………………………………………………………. 
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PRACA KONKURSOWA (WYPEŁNIA ORGANIZATOR): 

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

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


