Regulamin IV Lwóweckiego Dyktanda o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Regulamin IV Lwóweckiego Dyktanda
o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
I.

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim

II.

PATRONAT HONOROWY:
Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski Pani Mariola Szczęsna

III.

PATRON MEDIALNY:
1) Kurier Lwówecki
2) infolwowek24.pl

IV.

CELE DYKTANDA:
1) kultywowanie tradycji posługiwania się poprawną polszczyzną,
2) kształtowanie umiejętności poprawnego pisania,
3) dbałość o piękno języka polskiego,
4) popularyzowanie kultury języka ojczystego,
5) możliwość sprawdzenia własnej intuicji ortograficznej,
6) kształtowanie znajomości ortografii,
7) podniesienie własnej kultury językowej poprzez dbałość o poprawność wypowiedzi pisemnej,
8) aktywizacja i integracja mieszkańców.

V.

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA DYKTANDA:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim
z siedzibą al. Wojska Polskiego 1a.

VI.

TERMIN I GODZINA PRZEPROWADZENIA DYKTANDA:
8 czerwca 2019 r., godz. 11:00.

VII.

ZASADY UCZESTNICTWA:
1) Udział w dyktandzie jest bezpłatny.
2) Uczestnicy powinni zgłosić się w miejscu przeprowadzenia dyktanda najpóźniej 10 minut
przed rozpoczęciem.
3) Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu Gminy i Miasta
Lwówek Śląski oraz mieszkańcy powiatu lwóweckiego.
4) W przypadku osoby niepełnoletniej organizatorzy wymagają pisemnej zgody rodziców
lub opiekunów, potwierdzającej udział dziecka w dyktandzie. Jest to równoznaczne
z zaakceptowaniem przez rodzica bądź opiekuna postanowień niniejszego regulaminu.
5) W konkursie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej z tytułem magistra bądź
licencjata, a także pracownicy naukowi zajmujący się merytorycznie tego typu tematyką.
6) Uczniowie z danej szkoły powinni być zgłoszeni jednym formularzem (wzór 2).
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VIII. PRZEBIEG DYKTANDA:
1) Konkurs odbędzie się 8 czerwca 2019 r. o godzinie 11.00.
2) Każdy uczestnik powinien posiadać własny długopis.
3) Każda praca konkursowa będzie kodowana.
4) Koperta z tekstem dyktanda
w obecności uczestników.

zostanie

otworzona

tuż

przed

rozpoczęciem

konkursu

5) Konkurs polegać będzie na napisaniu przez uczestników dyktowanego tekstu, który przed
rozpoczęciem zostanie odczytany w całości.
6) Podczas pisania uczestnikom nie wolno: korzystać z żadnych pomocy naukowych i innych
materiałów drukowanych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem
prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy
itp.).
7) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać naprzemiennie raz drukowanymi, a raz pisanymi literami.
8)

Każde zdanie tekstu będzie dyktowane trzy razy.

9) Dyktowany tekst należy pisać wyraźnie i starannie, ewentualne błędy należy przekreślić, a cały
wyraz napisać poprawnie.
10) Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu oraz znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany
na niekorzyść piszących.
11) Prace nieczytelne nie będą sprawdzane.
12) Ocenie podlega zarówno ortografia jak i interpunkcja.
13) Dyktando zostanie sprawdzone, a wyniki ogłoszone w dniu 8 czerwca 2019 r. w Szkole
Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim bezpośrednio po sprawdzeniu prac.
14) Komisja oceniająca dyktando poda do publicznej wiadomości tylko informację o osobach
nagrodzonych w każdej kategorii wiekowej.
15) Jeżeli nie będzie można wyłonić zwycięzcy na podstawie napisanych dyktand (będzie kilka
prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do przeprowadzenia dogrywki.
16) Wszystkie prace pozostają własnością organizatorów i nie będą przekazywane uczestnikom
dyktanda do wglądu. Po ogłoszeniu wyników zostaną zniszczone.
17) Zgłoszenie uczestnictwa w dyktandzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych i marketingowych
organizatorów IV Lwóweckiego Dyktanda o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
(zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku w przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)).
IX. ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DYKTANDZIE:
1) Aby dokonać zgłoszenia, należy wypełnić formularz załączony do niniejszego regulaminu.
 Wzór nr 1a i 1b formularza przeznaczony jest dla osób zgłaszających się indywidualnie.
 Wzór nr 2, 2a, 2b formularza przeznaczony jest dla osób zgłaszanych za pośrednictwem

str. 2

Regulamin IV Lwóweckiego Dyktanda o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
placówki oświatowej.
2) Zgłoszenia można dostarczyć:
 listownie na adres organizatora: Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim, al. Wojska
Polskiego 1a, 59-600 Lwówek Śląski, z dopiskiem na kopercie „Dyktando 2019”;
 osobiście w Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim do sekretariatu lub do pani Małgorzaty
Kłosowskiej w sali 33.
X.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:
1) Zgłoszenia zbiorowe ze szkół do 4 czerwca 2019 r.
2) Zgłoszenia indywidualne do 8 czerwca 2019 r. do godz. 11:00.
3) Ilość osób mogących uczestniczyć w konkursie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

XI.

KOMISJA:
1) Oceny prac konkursowych dokona powołana komisja pod przewodnictwem mgr Małgorzaty
Kłosowskiej, która będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem dyktanda, prawidłową
interpretacją postanowień niniejszego regulaminu, rozstrzyganiem ewentualnych sporów
związanych z przebiegiem dyktanda. Komisja ogłosi również listy nagrodzonych.
2) Komisja zobowiązane jest do zachowania bezstronności w czasie oceniania prac.

XII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1) Udział w dyktandzie jest dobrowolny, bezpłatny i oznacza akceptację zapisów niniejszego
regulaminu.
2) Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów podróży, delegacji ani noclegów.
3) Uczestnik, przystępując do konkursu, podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich
przetwarzanie przez organizatora w celu: promocji przedsięwzięcia, jego dokumentacji,
ewaluacji i statystyki dotyczącej konkursu (zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku w przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL)).
4) Dane będą udostępnianie jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa.
5) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w dyktandzie.
6) Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 r. (Dz.U.2006 z późn. zmianami) uczestnicy/opiekunowie uczestników wyrażają zgodę
na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku/wizerunku podopiecznego, w formie fotografii
w ramach dokumentacji przebiegu IV Lwóweckiego Dyktanda przeprowadzonego w dniu
08 czerwca 2019 r. przez: Szkołę Podstawową nr 2 w Lwówku Śląskim, portal infolwowek24.pl,
kurier lwówecki, Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, Powiatową i Miejską Bibliotekę
Publiczną w Lwówku Śląskim.
7) Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji dotyczące umieszczania wizerunku
na stronach internetowych oraz na profilach portali społecznościowych organizatora i jego
partnerów, umieszczania wizerunku na slajdach, w broszurach oraz w innych materiałach
promocyjnych, wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami
mającymi na celu promocję wydarzenia lub promocję działalności organizatorów.
8) Wizerunek, o którym tu mowa, może być użyty do różnego rodzaju elektronicznego
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przetwarzania obrazu, kadrowania i zmiany kompozycji, wyłącznie do celów promocyjnych
związanych z organizacją IV Lwóweckiego Dyktanda o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta
Lwówek Śląski.
9) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10-tej
Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim z siedzibą al. Wojska Polskiego 1a.
10) Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2
im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim, al. Wojska Polskiego 1a,
email: safe-work@wp.pl.
11) Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
12) Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy
IV Lwóweckiego Dyktanda o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

lub

komisja

XIII. NAGRODY:
1) Zwycięzca w kategorii od 8 do 13 lat1 otrzyma puchar i tytuł MISTRZA ORTOGRAFII
IV LWÓWECKIEGO DYKTANDA w kategorii od 8 do 13 lat. Laureat II miejsca otrzyma puchar
i tytuł WICEMISTRZA ORTOGRAFII IV LWÓWECKIEGO DYKTANDA w kategorii od 8 do 13 lat.
2) Zwycięzca w kategorii od 14 do 16 lat2 otrzyma puchar i tytuł MISTRZA ORTOGRAFII
IV LWÓWECKIEGO DYKTANDA w kategorii od 14 do 16 lat. Laureat II miejsca otrzyma puchar
i tytuł WICEMISTRZA ORTOGRAFII IV LWÓWECKIEGO DYKTANDA w kategorii od 14 do 16 lat.
3) Zwycięzca w kategorii od 17 do 24 lat3 otrzyma puchar i tytuł MISTRZA ORTOGRAFII
IV LWÓWECKIEGO DYKTANDA w kategorii od 17 do 24 lat. Laureat II miejsca otrzyma puchar
i tytuł WICEMISTRZA ORTOGRAFII IV LWÓWECKIEGO DYKTANDA w kategorii od 17 do 24 lat.
4) Zwycięzca w kategorii od 25 lat4 otrzyma puchar i tytuł MISTRZA ORTOGRAFII
IV LWÓWECKIEGO DYKTANDA w kategorii od 25 lat. Laureat II miejsca otrzyma puchar i tytuł
WICEMISTRZA ORTOGRAFII IV LWÓWECKIEGO DYKTANDA w kategorii od 25 lat.
5) Na zwycięzców czekają nagrody, które wręczone zostaną tego samego dnia, po ogłoszeniu
wyników konkursu.
6) W przypadku, gdy nagrodzony nie odbierze nagrody podczas ogłoszenia wyników, będzie
można to zrobić w ciągu 14 dni w siedzibie organizatora.
XIV. INFORMACJE DODATKOWE:
Wszelkie dodatkowe informacje, karty zgłoszeń, regulamin dyktanda dostępne
są u organizatora oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim.
Organizatorzy

Do kategorii od 8 do 13 lat organizatorzy przyjmują zgłoszenia uczestników urodzonych w latach:
2009, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006.
2 Do kategorii od 14 do 16 lat organizatorzy przyjmują zgłoszenia uczestników urodzonych w latach:
2005, 2004, 2003.
3 Do kategorii od 17 do 24 lat organizatorzy przyjmują zgłoszenia uczestników urodzonych w latach:
2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995.
4 Do kategorii od 25 lat organizatorzy przyjmują zgłoszenia uczestników urodzonych w roku 1994 i później.
1
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Wzór 1a
IV LWÓWECKIE DYKTANDO
O PUCHAR BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI
8.06.2019 r.
Formularz zgłoszeniowy – uczestnik niepełnoletni
(indywidualnie)
Dane osobowe uczestnika Dyktanda
1.

Imię i nazwisko ……………………………………………………..……..…………………………

2.

Rok urodzenia .……..……………………….…… Kategoria…………………………………..

3.

Adres zamieszkania (adres do korespondencji).

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4.

Telefon lub e-mail……………………………………..……………………………….……

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym,
w IV Lwóweckim Dyktandzie o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Oświadczam,
że zapoznałem/am się z Regulaminem Dyktanda i akceptuję jego warunki.

………………………..

……………..………………………………………

(Miejscowości, data)

(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe, zapoznałem/am się z wszystkimi zapisami regulaminu
IV Lwóweckiego Dyktanda o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski i przyjmuję jego warunki.
Uczestnik Dyktanda, podając swoje dane osobowe w formularzu, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez
organizatora w celu promocji przedsięwzięcia, jego dokumentacji, ewaluacji i statystyki dotyczącej konkursu.
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty
w Lwówku Śląskim z siedzibą al. Wojska Polskiego 1a.
Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów 10-tej
Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim, al. Wojska Polskiego 1a, e-mail: safe-work@wp.pl.
Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Dane będą udostępnianie jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest
dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Dyktandzie.

Podpis rodzica/opiekuna prawnego
………………………………..
(Miejscowości, data)

……………………………………………………..
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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Wzór 1b
IV LWÓWECKIE DYKTANDO
O PUCHAR BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI
8.06.2019 r.
Formularz zgłoszeniowy – uczestnik pełnoletni
(indywidualnie)
Dane osobowe uczestnika Dyktanda
1.

Imię i nazwisko ……………………………………………………..……..…………………………

2.

Rok urodzenia .……..……………………….…… Kategoria…………………………………..

3.

Adres zamieszkania (adres do korespondencji)

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4.

Telefon lub e-mail……………………………………..……………………………….……

Oświadczenie uczestnika pełnoletniego.
Wyrażam zgodę na uczestnictwo w IV Lwóweckim Dyktandzie o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta
Lwówek Śląski. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Dyktanda i akceptuję jego
warunki.

………………………..

…………….………………………………………

(Miejscowości, data)

(Czytelny podpis uczestnika Dyktanda)

Zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe, zapoznałem/am się z wszystkimi zapisami regulaminu
IV Lwóweckiego Dyktanda o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski i przyjmuję jego warunki.
Uczestnik Dyktanda, podając swoje dane osobowe w formularzu, wyraża zgodę na ich przetwarzanie
przez organizatora w celu promocji przedsięwzięcia, jego dokumentacji, ewaluacji i statystyki dotyczącej konkursu.
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty
w Lwówku Śląskim z siedzibą al. Wojska Polskiego 1a.
Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów 10-tej
Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim, al. Wojska Polskiego 1a, e-mail: safe-work@wp.pl.
Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Dane będą udostępnianie jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych
jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Dyktandzie.

………………………….

……………………………………………..

(Miejscowości, data)

(Czytelny podpis uczestnika Dyktanda)
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Wzór 2
IV LWÓWECKIE DYKTANDO
O PUCHAR BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI
9.06. 2019 r.
Formularz zgłoszeniowy dla szkół

Dane szkoły zgłaszającej uczestnika Dyktanda

1.

Nazwa ……………………………………………………………………….…………..…………………..

2.

Dane osobowe uczestników Dyktanda:

Lp.

Imię i nazwisko uczestnika

Rok
urodzenia

Kategoria
wiekowa:
8-13 lat,
14-16 lat,
17-24 lat.

Imię i nazwisko
nauczyciela/tel. lub e-mail

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

……………………………………………………………….
Podpis Dyrektora
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Wzór 2a
IV LWÓWECKIE DYKTANDO
O PUCHAR BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI
8.06.2019 r.
Formularz zgłoszeniowy – uczestnik niepełnoletni
(zgłoszenie uczestnika przez szkołę)
Dane osobowe uczestnika Dyktanda
1.

Imię i nazwisko ……………………………………………………..……..…………………………

2.

Rok urodzenia .……..……………………….…… Kategoria…………………………………..

3.

Adres zamieszkania (adres do korespondencji).

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4.

Telefon lub e-mail……………………………………..……………………………….……

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym,
w IV Lwóweckim Dyktandzie o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Oświadczam,
że zapoznałem/am się z Regulaminem Dyktanda i akceptuję jego warunki.

………………………..

……………..………………………………………

(Miejscowości, data)

(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe, zapoznałem/am się z wszystkimi zapisami regulaminu
IV Lwóweckiego Dyktanda o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski i przyjmuję jego warunki.
Uczestnik Dyktanda, podając swoje dane osobowe w formularzu, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez
organizatora w celu promocji przedsięwzięcia, jego dokumentacji, ewaluacji i statystyki dotyczącej konkursu.
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty
w Lwówku Śląskim z siedzibą al. Wojska Polskiego 1a.
Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów 10-tej
Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim, al. Wojska Polskiego 1a, e-mail: safe-work@wp.pl.
Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Dane będą udostępnianie jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest
dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Dyktandzie.

Podpis rodzica/opiekuna prawnego
………………………………..
(Miejscowości, data)

……………………………………………………..
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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Regulamin IV Lwóweckiego Dyktanda o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Wzór 2b
IV LWÓWECKIE DYKTANDO
O PUCHAR BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI
8.06.2019 r.
Formularz zgłoszeniowy – uczestnik pełnoletni
(zgłoszenie uczestnika przez szkołę)
Dane osobowe uczestnika Dyktanda
1.

Imię i nazwisko ……………………………………………………..……..…………………………

2.

Rok urodzenia .……..……………………….…… Kategoria…………………………………..

3.

Adres zamieszkania (adres do korespondencji)

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4.

Telefon lub e-mail……………………………………..……………………………….……

Oświadczenie uczestnika pełnoletniego.
Wyrażam zgodę na uczestnictwo w IV Lwóweckim Dyktandzie o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta
Lwówek Śląski. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Dyktanda i akceptuję jego
warunki.

………………………..

…………….………………………………………

(Miejscowości, data)

(Czytelny podpis uczestnika Dyktanda)

Zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe, zapoznałem/am się z wszystkimi zapisami regulaminu
IV Lwóweckiego Dyktanda o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski i przyjmuję jego warunki.
Uczestnik Dyktanda, podając swoje dane osobowe w formularzu, wyraża zgodę na ich przetwarzanie
przez organizatora w celu promocji przedsięwzięcia, jego dokumentacji, ewaluacji i statystyki dotyczącej konkursu.
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty
w Lwówku Śląskim z siedzibą al. Wojska Polskiego 1a.
Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów 10-tej
Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim, al. Wojska Polskiego 1a, e-mail: safe-work@wp.pl.
Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Dane będą udostępnianie jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych
jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Dyktandzie.

………………………….

……………………………………………..

(Miejscowości, data)

(Czytelny podpis uczestnika Dyktanda)
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