
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W OBCHODACH DNIA GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja z Ryńska w Ryńsku 

ma zaszczyt zaprosić Uczniów  

do udziału w konkursach związanych z obchodami  

V Gminnego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych 

 

 

 

 

1. CELE: 

1. Integracja środowiska z osobami niepełnosprawnymi. 

2. Dostrzeganie problemu niepełnosprawności w swoim otoczeniu. 

3. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób niepełnosprawnych. 

4. Odkrywanie i wspieranie talentów plastycznych, recytatorskich. 

5. Umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym osiągnięcia sukcesu. 

6. Promocja Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych. 

 

2. W ramach obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych proponujemy uczniom 

niepełnosprawnym udział w konkursach: plastycznym, recytatorskim w formie zdalnej. 

 

Temat konkursów: „Pokój na świecie” 

 

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSACH: 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności. 

 



KONKURS PLASTYCZNY: 

1. Przygotowanie prac plastycznych dowolną techniką o wymiarach formatu A4 lub A3. 

2. Opisanie prac drukowanymi literami: imię i nazwisko ucznia, wiek, klasa, imię i nazwisko nauczyciela 

wspierającego dziecko. 

3. Przysłanie prac oraz oświadczenia rodzica/opiekuna do dnia 26.05.2022 roku na adres: 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja z Ryńska w Ryńsku 

ul. Szkolna 4 

87-213 Ryńsk 

4. Powołane przez organizatorów jury oceni prace oraz przekaże do szkoły nagrody i wyróżnienia. 

5. Prace eksponowane będą na stornie internetowej szkoły https://www.sprynsk.cba.pl/ 

 

KONKURS RECYTATORSKI: 

1. Wybór wiersza o tematyce „POKÓJ NA ŚWIECIE” jest dowolny. 

2. Nagrany występ uczestnika  konkursu prosimy przesłać w formie filmiku do dnia 26.05.2022r.  

na adres mailowy sprynsk@gminarynsk.pl  

3. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, wiek, klasa, imię i nazwisko nauczyciela 

wspierającego dziecko oraz tytuł i autora wiersza. 

4. Oświadczenia rodzica/opiekuna można przesłać w formie skanu lub pocztą tradycyjną. 

5. Powołane przez organizatorów jury oceni występy ,a  nagrody i wyróżnienia dostarczy do szkoły. 

 

4.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Regulamin niniejszego konkursu oraz oświadczenia dostępne są na stronie: sprynsk@gminarynsk.pl 

2. Osobami odpowiedzialnymi za konkurs są: Monika Brzozowska i Danuta Czerwińska. 

3. Warunkiem uczestnictwa dzieci w konkursach jest dostarczenie do organizatorów oświadczeń 

rodziców/opiekunów ( w załączniku). 

4. Każde dziecko może wziąć udział w 2 konkursach.  

5. W wyjątkowych sytuacjach organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

 

Organizatorzy 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 udział w konkursie/zawodach 

………………………………………………. 

 

Na podstawie 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 (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 

2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa 

w Ryńsku reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. Możesz się 

z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres 

siedziby: 87-213 Ryńsk ul. Szkolna 4 

e-mail:  sprynsk@gminarynsk.pl,  

telefonicznie: 56 688 52 82. 

Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych 

został także powołany inspektor ochrony danych, z którym  

możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: 

iodo.sprynsk@gminarynsk.pl 

 

1) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit e RODO i ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe - przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w celu udziału w 

konkursie/zawodach, 

a) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do 

przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz 

administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia 

Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail, 

wizerunek i inne.  

2) Dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym są 

nimi m.in. organ prowadzący szkołę oraz jego jednostki organizacyjne, organy nadzoru oświatowego, 

podmioty wykonujące  ubezpieczeniowe, pocztowe, telekomunikacyjne oraz podmioty publiczne gdy 

istnieje do tego  stosowna podstawa prawna i faktyczna. Dane osobowe mogą zostać też udostępnione 

mass mediom oraz opublikowane na stronie internetowej  i koncie w portalach społecznościowych 

zarządzanych przez administratora.  

Dane osobowe dziecka możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie 

administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne 

i inne, jednakże przekazanie danych dziecka nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią 

ochronę  praw 

3) Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy prawnej do ich przetwarzania, w tym 

również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji 

dokumentacji:  

1) w stosunku do wszystkich zgłoszonych osób – 3 lata, 

2) wobec laureatów przez okres nie dłuższy niż 5 lata od ogłoszenia wyników konkursu, 

3) Wizerunek dziecka  będzie przetwarzany do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, nie później 

niż 5 lata od zakończenia konkursu/zawodów* 

4) W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych/danych osobowych Twojego dziecka przez 

Administratora masz prawo do: 

1) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO; 

2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

3) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, jeżeli: 

a) wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których 

były przetwarzane, 

c) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

4) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, 

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie  

  danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem 

5) W przypadku, gdy nie podasz nam danych osobowych dziecka nie będzie mogło ono wziąć udziały w 

konkursie/zawodach* organizowanych przez administratora. Gdy nie wyrazisz zgody na przetwarzanie 



wizerunku Twojego dziecka nie zostanie on wykorzystany do promocji konkursu/zawodów i  działalności 

administratora.  

6) Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych – 00-193 Warszawa ul. Stawki 2, gdy uznasz, iż przetwarzanie  danych osobowych dziecka 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7) Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania. 

8) Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych 

 

 

 

……………………………………                                                                                             …………………………………….. 

       imię i nazwisko dziecka                                                                                                                         podpis rodzica 

 

 

 

 

 



KLAUZULA ZGODY  

 

Czy zgadasz się na przetwarzanie wizerunku  Twojego dziecka  

…………………………………………………… 

Imię i nazwisko  

 

 TAK Zaznacz Twoją decyzję  NIE 

  

Jeżeli zaznaczyłeś TAK, informujemy Cię, iż: 

 

Na podstawie 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 (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 

2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa 

w Ryńsku reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. Możesz 

się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na 

adres siedziby: 87-213 Ryńsk ul. Szkolna 4 

e-mail:  sprynsk@gminarynsk.pl,  

telefonicznie: 56 688 52 82. 

Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został 

także powołany inspektor ochrony danych, z którym  możesz 

się kontaktować wysyłając e-mail na adres: 

iodo.sprynsk@gminarynsk.pl 

 

1) Wizerunek Twojego dziecka  przetwarzany będzie  zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit a RODO,  w celu wykorzystanie jego 

wizerunku w promowaniu działalności administratora, informowania o organizowanych przez niego wydarzeniach, 

związanych z działalnością statutową administratora .  

2) Dane osobowe dziecka możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: organ prowadzący szkołę oraz jego jednostki organizacyjne, organy 

nadzoru oświatowego, podmioty wykonujące usługi pocztowe, telekomunikacyjne, mass media, publikatory prasowe 

oraz internetowe oraz inne podmioty publiczne, gdy istnieje do tego  stosowna podstawa prawna i faktyczna.  

Dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do 

wykonywania przez nich obowiązków 

Dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. 

podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie 

danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw.  

3) Wizerunek Twojego dziecka będzie przetwarzany do czasu cofniecie przez Ciebie zgody na przetwarzanie, nie dłużej 

niż 3 lata od dnia zakończenia edukacji w szkole lub osiągnięcia przez nie 18 roku życia. 

4) W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych/danych osobowych Twojego dziecka przez Administratora 

masz prawo do: 

1) dostępu do treści Twoich danych/ danych osobowych Twojego dziecka na podstawie art. 15; 

2) sprostowania dostępu do treści Twoich danych/ danych osobowych Twojego dziecka na podstawie art. 16; 

3) usunięcia dostępu do treści Twoich danych/ danych osobowych Twojego dziecka na podstawie art. 17, jeżeli: 

a) wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

b) Twoje dane osobowe/ dane osobowe Twojego dziecka przestaną być niezbędne do celów w, których 

zostały zebrane lub w których były przetwarzane, 

c) Twoje dane osobowe/dane osobowe Twojego dziecka  są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

4) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych/danych osobowych Twojego dziecka na podstawie 

art. 18; 

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane 

przez nas przed jej cofnięciem 

5) W przypadku, gdy nie wyrazisz zgody wizerunek Twojego dziecka nie zostanie wykorzystany do zrealizowania celu 

administratora. 

6) Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – 00-193 

Warszawa ul. Stawki 2, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dziecka narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7) Twoje dane/dane Twojego dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie 

profilowania 

8) Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

 

 

……………………………………… 

                                                                   Podpis  rodzica 

 


