
Załącznik 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU 

 W   

 I   GMINNYM KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO ”CHECK YOUR ENGLISH ” 

Szkoła .................................................................................. w ............................................ 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA  ORAZ KLASA  (prosimy wypełnić DRUKOWANYMI literami) 

1. ................................................................................................................................................................ 

2. ................................................................................................................................................................ 

3. ................................................................................................................................................................ 

4. .........................................................................................................................................................… 

 

organizowanym w dniu  27 kwietnia 2021 r. w Szkole Podstawowej  im. Jana Twardowskiego           

w Dębowej Górze 

 

Imię i nazwisko nauczyciela : ............................................................................................................... 

Data: ..................................................................................... 

 

Nauczyciel                                                 Dyrektor Szkoły 

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

 

 

 

Pieczątka Szkoły 

 

 

 

 

 



W związku z udziałem uczniów w I Gminnym Konkursie Języka Angielskiego w dniu 27 kwietnia 2021r. prosimy        

o podpisanie niniejszej zgody. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………. w I Gminnym Konkursie Języka 

Angielskiego „Check your English”  oraz na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych obejmujących: imię, 

nazwisko w zbiorze danych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany(a) o dobrowolności podania danych, 

prawie do wglądu danych i żądania ich poprawienia lub usunięcia ze zbioru, a także o tym, że dane te będą wykorzystane 

 do celów promocyjno-edukacyjnych oraz że nie będą udostępniane jakiemukolwiek odbiorcy lub innemu administratorowi. 

        

         (podpis rodzica/opiekuna) 

 

W związku z udziałem uczniów  w I Gminnym Konkursie Języka Angielskiego w dniu 27 kwietnia 2021  r. prosimy o 

podpisanie niniejszej zgody. 

(podpis rodzica/opiekuna) 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………. w I Gminnym Konkursie Języka 

Angielskiego „Check your English”  oraz na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych obejmujących: imię, 

nazwisko w zbiorze danych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany(a) o dobrowolności podania danych, 

prawie do wglądu danych i żądania ich poprawienia lub usunięcia ze zbioru, a także o tym, że dane te będą wykorzystane 

 do celów promocyjno-edukacyjnych oraz że nie będą udostępniane jakiemukolwiek odbiorcy lub innemu administratorowi. 

        

         (podpis rodzica/opiekuna) 

W związku z udziałem uczniów  w I Gminnym Konkursie Języka Angielskiego w dniu 27 kwietnia 2021  r. prosimy o 

podpisanie niniejszej zgody. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………. w I Gminnym Konkursie Języka 

Angielskiego „Check your English”  oraz na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych obejmujących: imię, 

nazwisko w zbiorze danych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany(a) o dobrowolności podania danych, 

prawie do wglądu danych i żądania ich poprawienia lub usunięcia ze zbioru, a także o tym, że dane te będą wykorzystane 

 do celów promocyjno-edukacyjnych oraz że nie będą udostępniane jakiemukolwiek odbiorcy lub innemu administratorowi. 

        

         (podpis rodzica/opiekuna) 

W związku z udziałem uczniów  w I Gminnym Konkursie Języka Angielskiego w dniu 27 kwietnia 2021  r. prosimy o 

podpisanie niniejszej zgody. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………. w I Gminnym Konkursie Języka 

Angielskiego „Check your English”  oraz na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych obejmujących: imię, 

nazwisko w zbiorze danych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany(a) o dobrowolności podania danych, 

prawie do wglądu danych i żądania ich poprawienia lub usunięcia ze zbioru, a także o tym, że dane te będą wykorzystane 

 do celów promocyjno-edukacyjnych oraz że nie będą udostępniane jakiemukolwiek odbiorcy lub innemu administratorowi. 

                                         (podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

          


