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Formularz zgłoszeniowy   
 
 

w ramach Konkursu „Wizjoner oświaty”, którego organizatorem jest  spółka Wydawnictwa 

Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000595068, NIP: 5272605292, REGON: 141911531, kapitał zakładowy 40.736.880,00 zł (wpłacony 

w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836, , będąca organem założycielskim Ośrodka Rozwoju 

Kompetencji Edukacyjnych („ORKE”), wpisanego do ewidencji niepublicznych placówek 

doskonalenia nauczycieli woj. mazowieckiego pod nr. 106, z siedzibą w Warszawie przy Al. 

Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa (zwana dalej „Organizatorem”, lub „WSiP”). 

 

I.  □ Wyrażam zgodę na udział jednostki samorządu terytorialnego, którą 

reprezentuję w Konkursie „Wizjoner oświaty”, na zasadach określonych w 

Regulaminie, 

   

II.  □ Potwierdzam, iż zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu „Wizjoner 

oświaty”. Mam świadomość, że zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu, przesyłając 

zgłoszenie udziału w Konkursie gwarantuję, że Uczestnikowi przysługują 

majątkowe prawa autorskie do prezentacji, a zawarte w niej informacje są 

prawdziwe oraz że Uczestnik uzyskał wymagane Regulaminem zezwolenia 

uczestników, których wizerunek został utrwalony w prezentacji w zakresie 

utrwalenia, zwielokrotnienia i rozpowszechnienia ich wizerunków i 

wypowiedzi/głosów w ramach prezentacji. Prezentacje nie są obciążone 

prawami osób trzecich i nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz 

praw i dóbr osobistych osób trzecich.  
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* Dane niezbędne do udziału danego Uczestnika w Konkursie. 

 

1.  Nazwa Jednostki Samorządu Terytorialnego 

(Uczestnika)* 

 

 

2.  Adres Jednostki Samorządu Terytorialnego* 

 

 

3.  NIP * Jednostki Samorządu Terytorialnego* 

 

 

4.  REGON* Jednostki Samorządu Terytorialnego* 

 

 

5.  Imię i nazwisko reprezentanta Uczestnika* 

 

 

6.  Adres e-mail reprezentanta Uczestnika do 

kontaktów* 
 

7.  Liczba szkół, dla których Uczestnik jest organem 

prowadzącym* 
 

8.  Numer telefonu reprezentanta Uczestnika do 

kontaktów* 
 

   

 

                                  

………………………………………………………………........... 

data i czytelny podpis zgłaszającego 

(Wójt, Burmistrz, Prezydent lub Starosta) 
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Dane osobowe reprezentantów Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora, tj. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 
z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, będącego jednoczenie ich administratorem w rozumieniu 
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 zwanego „RODO”). 
 
Kontakt – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 
36 83 801 (z telefonów komórkowych), lub pisemnie na adres siedziby administratora (Organizator). 
Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

 
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
1. realizacja Konkursu, w tym rozpatrzenie ewentualnych reklamacji, kontakt i przyznanie i wydanie nagród w Konkursie, co jest naszym 

prawnie uzasadnionym interesem w związku z przystąpieniem jednostki samorządu terytorialnego (Uczestnika) do Konkursu, poprzez 
wypełnienie powyższego formularza przez przedstawiciela ww. Uczestnika; 

2. obrona roszczeń związanych z udziałem w Konkursie - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do 
realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest konieczność ewentualnej 
obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją Konkursu. 
 

Dane będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w związku z realizacją Konkursu lub wygaśnięcia obowiązku 
przechowywania dokumentów księgowych i rozliczeniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 
Odbiorcy danych 
1. pracownicy i współpracownicy administratora danych upoważnieni do przetwarzania danych; 
2. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora i wyłącznie na podstawie umowy powierzenia danych oraz ich 

upoważnieni pracownicy, m.in. w zakresie usług IT, usług doradczych, usług księgowych;  
 

Dobrowolność podania danych 
Podanie danych w Formularzu Konkursowym, jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że podanie danych, o których mowa w pkt 1-5 tabeli zawartej 
w Formularzu Konkursowym oraz złożenie podpisu pod Formularzem Konkursowym jest niezbędne do wzięcia przez danego Uczestnika 
udziału w Konkursie oraz ewentualnie uzyskania nagrody w Konkursie.  

 
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.  
Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec administratora (Organizatora) z następujących praw: 
 
a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były 

nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO), 
b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może 

żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego 
danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku, gdy dane są mu potrzebne 
dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń), 

c) prawa do żądania usunięcia jej danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), jednak w tym przypadku 
administrator (Organizator) zrealizuje to prawo tylko w sytuacji, jeśli nie będzie zobligowany przepisami prawa do dalszego 
przetwarzania danych; 

d) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, 
osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO). 
W przypadku wniesienia ww. sprzeciwu administratorowi (WSiP) nie wolno będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że 
administrator (WSiP) wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, 
praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

 
Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez administratora (Organizatora) 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane 
kontaktowe wskazane są na początku klauzuli. 

 


