
KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W OBCHODACH JUBILEUSZU 60 – LECIA

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. KOMBATANTÓW RP W DZIERŻONIOWIE, UL. SŁOWIAŃSKA 6

23 WRZEŚNIA 2022 ROKU

Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………

Nazwisko w chwili ukończenia szkoły: …………………………………………………...

Rok ukończenia szkoły:…………………………………………………………………………...

Typ szkoły: ……………………………………………………………………………………………..

Wychowawca klasy:…………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji:………………………………………………………………………..

Telefon: ………………………………………………………………………………………………….

DEKLARACJA

□  Udział w uroczystościach oficjalnych koszt 0 zł

□   Udział w biesiadzie koszt 60 zł

□   Zakup Monografii koszt 30 zł

□   Pamiątkowy pakiet Jubileuszowy koszt 10 zł

Wpłaty za udział w Jubileuszu należy dokonać na konto szkoły:

 93 9527 0007 0026 0866 2000 0008

Tytuł przelewu: Jubileusz 60-lecia – wariant nr…

Wybór wariantu:

Wariant nr 1 – 100 zł (udział w uroczystościach oficjalnych, biesiada, Monografia, pakiet)

Wariant nr 2 – 40 zł (zakup Monografii i pakietu Jubileuszowego)

Wariant nr 3 – 60 zł (Biesiada)

Ilość miejsc w Biesiadzie ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia można dokonać w formie tradycyjnej składając wypełniony formularz  do sekretariatu
szkoły lub przesyłając formularz drogą elektroniczną na adres sekretariat_zs3@wp.pl



Ostateczny termin zgłoszenia i wpłaty – 09.09.2022r.

RAMOWY PROGRAM JUBILEUSZU

9.00 – UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI NAUCZYCIELI I WYCHOWANKÓW SZKOŁY

10.30 – OFICJALNA UROCZYSTOŚĆ W KINIE „ZBYSZEK”

16.00 – BIESIADA PO LATACH (OSIR – DZIERŻONIÓW)

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY – 74/831 26 18

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU  ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przesłaniem przeze mnie Karty zgłoszenia udziału w obchodach jubileuszu 60 – lecia Zespołu Szkół Nr 3 im.
Kombatantów RP w Dzierżoniowie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych:  imię,  nazwisko,  klasa,  rok
ukończenia  szkoły w  celu  i  w zakresie  niezbędnym  do  udziału w obchodach Jubileuszu 60 – lecia organizowanym przez
Zespół Szkól Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie 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) – Dz. Urz. UE L Nr 119  z 04.05.2016. Podanie  Pani/Pana  danych  osobowych  w  Karcie zgłoszenia udziały jest
dobrowolne, lecz niezbędne do organizacji Jubileuszu 60 – lecia.

Jednocześnie  oświadczam,  że  zostałam/em poinformowana/y,  iż  mam prawo w dowolnym momencie  wycofać  zgodę,  a
także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie w/w zgody
przed jej wycofaniem.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną.

........................................................
(data, podpis Uczestnika Jubileuszu)

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

W związku z organizacją Jubileuszu 60 – lecia Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie wyrażam zgodę na
rozpowszechnianie  mojego  wizerunku  w  m.in.  w audycjach telewizyjnych, w publikacjach na stronach internetowych,
materiałach promocyjnych, prasowych, kronice szkolnej, mediach społecznościowych Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów
RP  w Dzierżoniowie.  Zgoda  na  rozpowszechnianie  Państwa  wizerunku  jest  dobrowolna.  Zgoda  na  rozpowszechnianie
wizerunku może być wycofana w dowolnym momencie.  

 .......................................................
(data, podpis Uczestnika Jubileuszu)



KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCAPRZETWARZANIADANYCH OSOBOWYCH

- Integralna część Karty zgłoszenia udziału w obchodach jubileuszu 60 – lecia
Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie

Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem,  czyli  podmiotem decydującym o danych osobowych,  jest  Zespół  Szkół  Nr  3 im.  Kombatantów RP,
reprezentowany przez Panią Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3,  z siedzibą w: 58-200 Dzierżoniów, ul. Słowiańska 6, kontakt
możliwy jest pod adresem e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl

2. W celu prawidłowej ochrony danych osobowych w naszej placówce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym
należy kontaktować się poprzez: adres e-mail:  iodo.zs3dzierzoniow@gmail.com lub  poprzez przesłanie zapytania na
adres szkoły.

3. Pani/  Pana dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji Jubileuszu  60 – lecia Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów
RP w Dzierżoniowie na podstawie  art.  6  ust.  1 lit.  a  RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Dane   osobowe
w postaci   Państwa  zgody  na  rozpowszechnianie  wizerunku  będą przetwarzane  wyłącznie  w  celu  budowania
pozytywnej  promocji  szkoły  w  przestrzeni publicznej i w mediach poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów
filmowych (gabloty w szkole, kronika szkolna, strona internetowa Administratora, profil facebookowy Administratora,
prasa,  radio  i  telewizja  w  zakresie  informacji  o Administratorze  w  związku  z  organizowanym  przedmiotowym
wydarzeniem). 

4. Zebrane dane będą przechowywane do  momentu  ustania potrzeby promowania działań podmiotu. Dane  osobowe
przetwarzane  przez  Administratora  przechowywane  będą  przez  okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały
zebrane oraz zgodnie z  terminami archiwizacji  określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca
1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), oraz Rozporządzenie Prezesa  Rady
Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011  r.  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  Oznacza  to,  że  dane  osobowe  mogą  zostać
zniszczone  po  upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji  okresu przechowywania, zależnie od kategorii
archiwalnej danej sprawy.

5. Podane   przez   Panią/Pana   dane   osobowe   nie   będą   przekazywane   do   państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej, z wyjątkiem danych, które są publicznie dostępne za pomocą sieci Internet w ramach naszej strony
internetowej, o ile jest ona dostępna poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Odbiorcami podanych przez
Panią/Pana  danych  będą  tylko  instytucje  upoważnione  z  mocy  prawa,  oraz  podmioty  zajmujące  się  promowaniem
podmiotu na podstawie umowy oraz podmioty prowadzące stronę internetową podmiotu. Dostęp do przedmiotowych
danych  osobowych  uczniów  wewnątrz  struktury  organizacyjnej  Administratora  będą  mieć  upoważnieni  pracownicy
i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania (szczegóły   w   art. 16   RODO),
usunięcia (szczegóły w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia
danych (szczegóły w art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych (szczegóły w art.
21 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem   przetwarzania, pod
warunkiem, że jest to technicznie możliwe.

7. Podanie  przez  Panią/Pana  dane  osobowe  mogą  być  przetwarzane  w  sposób zautomatyzowany (w tym w  formie
profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie
wpływać na ich sytuację. Profilowanie  danych  osobowych  przez  Administratora  polega  na  przetwarzaniu  danych
w ramach   działalności   promocyjnej,   poprzez   wykorzystywanie   pozyskanych   danych   do   ich  oceny  względem
przyjętych dla danej promocji kryteriów.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezes Urzędu Ochrony  Danych  Osobowych,
ul.  Stawki  2,  00-193  Warszawa,  gdy  uzna  Pan/Pani,  iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza RODO.


