
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku 
 

 

 

Formularz zgłoszeniowy – przegląd uzdolnień 

Dwójkowy Kalejdoskop Talentów 

 

 
1.   Imię i nazwisko uczestnika lub nazwa zespołu……………………………………….……. 

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

2. Wiek …………………………… klasa …………………………………………….…... 

3. Miejsce nauki (wypełnić w przypadku zgłoszenia przez osobę prywatną) 

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

 
4. Adres zamieszkania (wypełnić, gdy uczestnik nie jest uczniem milanowskich szkół) 

 

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

5. Zgłaszający 

Instytucja -  nazwa ….……………………………………................................................... 

 

Kontakt (telefon, adres e-mail)…………………………………………………………….. 

 
Osoba prywatna (podkreślić właściwe): rodzic, opiekun prawny 

 

kontakt (telefon, adres e-mail) …………………………………………………………...... 

 
6. Rodzaj prezentowanego talentu (podkreślić właściwe): 

muzyczny, literacki (proza, poezja), recytatorski, teatralny, kabaretowy, taneczny, sportowy, 

strategiczny, rękodzielniczy, plastyczny, techniczny. 

Inny (wpisać jaki) …...……………………………………………………………………. 
 

7. Metoda prezentacji (podkreślić właściwe): 
 

recytacja, śpiew, gra na instrumencie, występ teatralny, występ kabaretowy, wystawa prac 

(np. plastyczne, techniczne), prezentacja umiejętności (np. gra w szachy, pokazy taneczne 

akrobatyczne). 

Inna forma (wpisać jaka) …………...…………………..……………………………… 
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8. Tytuł i autor prezentowanego utworu oraz krótki opis tematyki prezentacji. 

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

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

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

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

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

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

 
9. Planowany czas prezentacji w minutach (dotyczy pokazu umiejętności na scenie) 

 
…………………………………………………….. 

 

 

 

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

( data czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administratorem danych osobowych uczestników przeglądu oraz osób ich zgłaszających jest 

Szkoła Podstawowa nr 2 z siedzibą w Milanówku przy ul. Literackiej 20. Kontakt w sprawach 

ochrony danych osobowych pod adresem Inspektora Ochrony Danych: 

inspektor.rodo@sp2.milanowek.pl. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych 

zgodnie z RODO na stronie: https://www.uodo.gov.pl. 

a) dane osobowe uczestników przeglądu oraz osób zgłaszających są przetwarzane w celu 

organizacji i przeprowadzeniu przeglądu uzdolnień na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 

1 lit. a RODO, 

b) odbiorcą danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do 

tego na podstawie przepisów prawa, uprawnione podmioty dostarczające Administratorowi 

obsługi informatycznej lub prawnej na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, 

c) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej, 

d) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, 

e) uczestnikom oraz osobom zgłaszającym przysługuje: 

• prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo 

do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, 

• prawo do wniesienia sprzeciwu, którego realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów 

wynikających z art. 21 RODO, 

•  prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków 

określonych z art. 20 RODO, 

• prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

f) w trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co 

oznacza, że żadne decyzje dotyczące osoby, której dane dotyczą, nie będą zapadać 

automatycznie oraz że nie będą tworzone żadne profile dotyczącej jej osoby; 

g) jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest 

wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, 

h) podanie danych uczestników oraz osób zgłaszających jest dobrowolne, jednak jest warunkiem 

umożliwiającym uczestnikowi udział w przeglądzie uzdolnień. 

 

Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższej informacji. 

 
 

………………………………………………………………… 

( data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

mailto:inspektor.rodo@sp2.milanowek.pl
https://www.uodo.gov.pl/


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego 

dziecka .......................................................................................................................... , nad którym 

sprawuję opiekę prawną przez Szkołę nr 2 w Milanówku w celu organizacji i przeprowadzenia 

przeglądu uzdolnień Dwójkowy Kalejdoskop Talentów. 

Administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy 

czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez złożenie oświadczenia u 

dyrektora lub w sekretariacie szkoły. 

 

 
……………..……………………………………… 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika przeglądu 
 

Zezwalam na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 

………………………………………………………………………………………………….…, 

nad  którym  sprawuję  opiekę  prawną  przez  Organizatora  przeglądu  uzdolnień Dwójkowy 

Kalejdoskop Talentów lub inne osoby działające na rzecz organizatora, w celach informacyjnych, 

dokumentacyjnych, edukacyjnych w związku z organizacją i przeprowadzeniem przeglądu, w tym 

zamieszczania na stronie internetowej, portalu społecznościowym, kronikach, folderach, 

materiałach informacyjnych. 

Niniejsze zezwolenie ma charakter bezterminowy i obejmuje wykonanie, utrwalanie, 

przechowywanie i wykorzystywanie zdjęć/zapisów filmowych/wraz z  nagranym  dźwiękiem bez 

konieczności ich  zatwierdzania,  a  także  ich  obróbkę,  powielanie  i  rozpowszechnianie  za 

pośrednictwem stron internetowych, nośników elektronicznych, publikacji, materiałów 

informacyjnych i innych dostępnych form komunikacji. 

 

……………..………………………………………………… 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


