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XXIV WIOSENNY TURNIEJ 
NA INTERPRETACJĘ WIERSZA LUB PROZY 

„SKRZYDLATE SŁOWA”   

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT FEM — Karta zgłoszenia uczestnika Turnieju Skrzydlate Słowa 

Zgłaszam do udziału w XXIV Wiosennym Turnieju Recytatorskim „Skrzydlate Słowa” 

organizowanym przez Dwujęzyczną Szkołę Podstawową ATUT Fundacji Edukacji 

Międzynarodowej moje dziecko, reprezentujące szkołę: 

 

 

(pieczęć szkoły) 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

 
___________________________        
Imię i nazwisko ucznia     Klasa 
 
Proszę zaznaczyć grupę wiekową, którą uczeń reprezentuje: 
 
   Grupa I — klasy 0-I          Grupa II — klasy II-III  
 
 
______________________________________________________  
Tytuł utworu 
 
 
______________________________________________________  
Imię i nazwisko autora 
 
 
______________________________________________________  
Rodzaj utworu (wiersz, proza) 
 
 
Faktyczny czas trwania recytacji (w minutach) _______________ 

 
___________________________________________________________ 
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia 
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Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy: 
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji Międzynarodowej z siedzibą we Wrocławiu, pod 
adresem: ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław, KRS: 0000041253 („FEM”, „administrator”), także jako organ 
prowadzący:  
1. Wroclaw International School, niepubliczną placówkę oświatowo-wychowawcza, 
2. Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu, 
3. Dwujęzyczną Szkołę Podstawową ATUT Fundacji Edukacji Międzynarodowej. 
 
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym w razie jakichkolwiek wątpliwości, uwag, 
zastrzeżeń, sprzeciwów, cofnięcia udzielonej zgody, czy też potrzeby udzielenia Państwu wyjaśnień i informacji 
lub potrzeby zgłoszenia przez Państwa jakichkolwiek innych spraw związanych z ochroną danych osobowych, 
możliwy jest kontakt z FEM na adresy-listowny: Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Racławicka 101, 53-149 
Wrocław lub przez elektroniczną skrzynkę: rodo@fem.org.pl 
 
Dane osobowe podane przez Państwa (obejmujące dane osobowe Dziecka, którego jesteście Państwo opiekunami 
prawnymi) przetwarzane są przez administratora w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w 
Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: www.fem.org.pl („Polityka Prywatności”), m.in. w celu organizacji 
turnieju „Skrzydlate Słowa” (Turniej), oceny występów uczestników, wyłonienia laureatów Turnieju i przygotowania 
imiennych dyplomów dla uczestników i informowania opinii publicznej o wynikach Turnieju – wyłącznie na podstawie 
udzielonej Fundacji przez Państwa zgody; w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 
ust. 1 lit. c RODO); w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dotyczą dane osobowe; w celach 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią, 
opisanych w Polityce Prywatności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności zabezpieczenia bądź ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym związanych z archiwizowaniem dokumentacji związanej z procesem 
organizacji Turnieju; prowadzenia statystyk, działań marketingowych własnych produktów i usług bez 
wykorzystania środków komunikacji elektronicznej lub z ich wykorzystaniem (adresy e-mail i numery telefonów) 
prowadzonych wyłącznie na podstawie zgody, obsługi zgłoszeń, kierowanych z wykorzystaniem formularza 
kontaktowego i wniosków w każdej innej formie. 
 
Podanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest jest zupełnie dobrowolne i nie jest 
warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Turnieju. Niepodanie danych osobowych uczestnika 
uniemożliwi jednak przygotowanie dla niego imiennego dyplomu. Wyrażone przez Państwa zgody na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) mogą być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten 
sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby 
być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na kontrahentów (także 
potencjalnych) administratora. W ramach wykonywanych czynności administrator korzysta z plików cookies 
w sposób szczegółowo opisany w Polityce Prywatności, w tym obserwuje i analizuje ruch na stronach 
internetowych administratora, jak również podejmuje działania remarketingowe, jednakże w ramach tych 
czynności nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu RODO. 
 
Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo 
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) danych; prawo do 
usunięcia danych , w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia 
przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez 
Państwa zgody; prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. 
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
unijnego rozporządzenia RODO.  
 
Odbiorcami danych osobowych są podmioty opisane w Polityce Prywatności, w szczególności: podmioty 
prowadzące działalność pocztową lub kurierską, księgową i finansową, banki, profesjonalni doradcy, organy 
państwowe i inne podmioty uprawnione na mocy obowiązującego prawa do otrzymywania danych osobowych, 
podmioty współdziałające z administratorem w działalności prowadzonej przez administratora. Państwa dane 
osobowe co do zasady nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), 
jednakże ich przekazanie może nastąpić poza obszar EOG, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania 
obowiązków administratora wobec podmiotów współdziałających z administratorem w działalności prowadzonej 
przez administratora, w tym wykonaniu obowiązków administratora wynikających z zawartych z Państwem 
umów, m.in. w sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału podmiotów posiadających siedziby poza 
obszarem EOG.   
 

Klauzula informacyjna RODO (1) 
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W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych podstawowy okres przechowywania 
danych, w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w okresie poprzedzającym 
zawarcie umowy lub w trakcie wykonywania umowy, trwa maksymalnie do czasu upływu okresu wynikającego 
z obowiązujących przepisów prawa lub okresu niezbędnego do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej 
potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia bądź ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub okresu 
przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych lub możliwości skutecznego podniesienia zarzutu przedawnienia. 
 
Administrator wskazuje na niezbędność zapoznania się przez Państwa, ze szczegółowymi informacjami z 
zakresu przetwarzania danych osobowych, w tym warunkami używania plików cookies i kategoriami odbiorców 
danych osobowych, zawartymi w Polityce Prywatności, co winno nastąpić przed podpisaniem (wysłaniem) 
formularza aplikacyjnego oraz wyrażeniem jakiejkolwiek zgody.  
 
Podpisanie (wysłanie) przez Państwa niniejszego formularza stanowi potwierdzenie, iż jesteście Państwo 
świadomi praw wynikających z postanowień RODO oraz informacjami zawartymi w Polityce Prywatności. 
 

Klauzula wyrażenia zgody 

zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację Edukacji Międzynarodowej z siedzibą we 
Wrocławiu, pod adresem: ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław, KRS: 0000041253 
(administrator danych osobowych), danych osobowych podanych w niniejszym formularzu, 
w celu organizacji turnieju „Skrzydlate Słowa” lub podjęcia działań na moje żądanie, 
w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu ochrony 
żywotnych interesów osoby, której dotyczą dane osobowe, w celach wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią, 
opisanych w Polityce Prywatności. 
 
zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację Edukacji Międzynarodowej z siedzibą we 
Wrocławiu („FEM”), pod adresem: ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław, KRS: 0000041253 
(administrator danych osobowych), wizerunku oraz imienia i nazwiska Dziecka, którego 
jestem opiekunem prawnym (”Dziecko”), w celu realizacji turnieju „Skrzydlate 
Słowa”, jak również w celu sporządzenia dokumentacji turniejowej, w tym dyplomu dla 
uczestnika.  
 
zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację Edukacji Międzynarodowej z siedzibą we 
Wrocławiu („FEM”), pod adresem: ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław, KRS: 0000041253 
(administrator danych osobowych), wizerunku mojego Dziecka, którego jestem opiekunem 
prawnym (”Dziecko”), w celu promowania godnych postaw ucznia, w tym osiągnięć 
w turnieju „Skrzydlate Słowa”, jak również w celu promocji działań administratora. Zgoda 
obejmuje także wizerunek utrwalony podczas turnieju „Skrzydlate Słowa”, podlegający 
upublicznieniu m.in. poprzez umieszczenie w treści zawartości strony internetowej 
administratora oraz w mediach społecznościowych (w tym na fanpage’u Facebook 
i Instagram), w materiałach prasowych oraz galerii zdjęć w obiektach administratora.  
 

□ TAK* 
 

Potwierdzam, że nastąpiło poinformowanie mnie o dobrowolności podania danych objętych niniejszym 
formularzem i skutkach braku podania tych danych oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, 
ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach 
wynikających z RODO, zawartych w Polityce Prywatności (dostępnej pod adresem: www.fem.org.pl) 
       
………………………………….………………………………… 
  
DATA I CZYTELNY PODPIS RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO     
  

□ TAK* 
 

□ TAK 
 

* Uwaga! Zgody oznaczone gwiazdką są niezbędne do przeprowadzenia Turnieju. 
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