
 

Karta zgłoszenia uczestników na IV Dzień z Psychologią w LO im. Powstańców 
Śląskich w Radzionkowie 

Uwaga – ilość miejsc ograniczona, zgłoszenia przyjmujemy na adres: liceum@liceum.radzionkow.pl 

z dopiskiem „IV  Dzień z Psychologią” w terminie – do 13 maja br. do g. 15.00. 

Szkoła (pełna nazwa, adres, adres poczty elektronicznej, telefon): 

………………………………………………………………………………………………… 

Opiekun (osoba do kontaktu – imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej): 

………………………………………………………………………………………………… 

Uczestnicy: 

(UWAGA: PROSZĘ WYBRAĆ I WPISAĆ NUMER WARSZTATU – TEMATY 
WARSZTATÓW SA PODANE W HARMONOGRAMIE IMPREZY) 

Lp.  Imię i nazwisko numer warsztatu zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
(zostaje w dokumentacji opiekuna grupy) 
- proszę wpisać: tak lub nie 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) 
informuję, że: 
  
● administratorem zbieranych danych jest LO im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie, plac Jana Pawła II 8 
● z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: inspektor1@odocn.pl ; 
● celami przetwarzania danych są: organizacja i przeprowadzenie wydarzenia, informacja o wydarzeniu,  promocja szkoły oraz 
archiwizowanie wydarzeń, 
● podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i / lub art. 9 ust 2 lit. a) RODO; 
● dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane w zgodzie, chyba że będą uprawnione na mocy przepisów prawa; 
● dane będą przechowywane do momentu zrealizowania celów wydarzenia, a następnie przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 
● podanie danych identyfikacyjnych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w imprezie; zgoda na publikację  wizerunku 
jest dobrowolna i nie jest uzależnione od niej wzięcie udziału w imprezie: 
● zgodę można wycofać w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem;  
● przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz – z uwzględnieniem przepisów – prawa do sprostowania danych, ich 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu; 
● przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że 
przetwarzanie narusza powyższe prawa lub RODO; 
● w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie. 

 


