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ANEKS DO REGULAMINU KONKURSU TEMATYCZNEGO
Podkarpacki Baltie 2019

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Regulaminu konkursu tematycznego Podkarpackie
Baltie 2019 dodaje się do § 16 ust. 4 w brzmieniu:
4. W konkursie w kategorii C mogą brać udział uczniowie klas III gimnazjów oraz
klas dotychczasowych gimnazjów województwa podkarpackiego.
nazwa konkursu otrzymuje brzmienie:
dla uczniów szkół podstawowych i uczniów gimnazjów oraz klas dotychczasowych
gimnazjów województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2018/2019.
§ 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i uczniowie
gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów województwa podkarpackiego,
którzy dobrowolnie zadeklarują w nim swój udział.
§ 3 ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
kategoria C: klasy VII – VIII i klasy III gimnazjum.
§ 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Laureaci i finaliści kategorii C uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do
szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej w województwie podkarpackim.
Liczba punktów zostanie określona w Decyzji Podkarpackiego Kuratora Oświaty
w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu tematycznego
Podkarpacki Baltie 2019

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów
biorących udział w konkursie tematycznym Podkarpacki Baltie 2019

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw
z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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
(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych):
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka..........................................................................................................................................,
ucznia............................................................................................................, do celów związanych z jego
(nazwa szkoły wraz z miejscowością)
udziałem w konkursie tematycznym Podkarpacki Baltie 2019 organizowanym przez Podkarpackiego
Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych i uczniów gimnazjów oraz klas
dotychczasowych gimnazjów województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2018/2019.
….........................................................................
podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem organizacji konkursu tematycznego
Podkarpacki Baltie 2019 dla uczniów szkół podstawowych i uczniów gimnazjów oraz klas
dotychczasowych gimnazjów w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2018/2019
i akceptuję jego postanowienia.
….........................................................................
podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu tematycznego
Podkarpacki Baltie 2019
Oświadczenie nauczyciela
Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.
Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych do celów związanych z organizacją konkursu tematycznego Podkarpacki Baltie
2019 przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych i uczniów gimnazjów
oraz klas dotychczasowych gimnazjów województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2018/2019.
….........................................................................
podpis nauczyciela
KLAUZULA INFORMACYJNA KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej:
RODO) informujemy, iż na podstawie art. 14 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały
określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
(dalej: KO w Rzeszowie). Dane osobowe są przetwarzane zposzanowaniem Państwa praw i wolności, w granicach
obowiązków wynikających z przepisów prawa.
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2.
3.
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4.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Kurator Oświaty z siedzibą przy
ul. Grunwaldzkiej 15, 35-959 Rzeszów.
Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w KO w Rzeszowie służy następujący adres email:
ido@ko.rzeszow.pl.
Kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, szkoła, nauczany przedmiot.
Pani/Pana dane będą przekazywane innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do
realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o
archiwizacji.
W związku z przetwarzaniem przez KO w Rzeszowie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
 dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
 sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
 usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
 ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
 przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);
 prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny
Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych
innych niż wynikające z przepisów prawa.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KO w Rzeszowie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Źródło pochodzenia danych: dyrektor szkoły
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
procesie profilowania.
…………………..…………………….
(podpis nauczyciela)

