Załącznik nr 2
do Regulaminu konkursu
„Edukreator na Mazowszu”

Karta zgłoszenia w konkursie „Edukreator na Mazowszu”1
Wypełnia podmiot zgłaszający w przypadku, gdy do konkursu zgłaszana jest szkoła.
1. Informacje o wnioskodawcy:
1) nazwa podmiotu zgłaszającego………………………………….......................................
2) adres……………………………………………………………..……….…………………….
3) telefon:…………………………………………email.……………….………………………..
2. Informacje o zgłaszanej szkole:
1) nazwa placówki………………………………………………………………………………
2) adres ………………………………………………………………………………….………
3) telefon……………………………………..email……………………………..……………..
4) szkoła znajduje się na terenie gminy/miasta do 20 tys. mieszkańców/powyżej 20 tys.
mieszkańców2.
3. Prezentacja Power Point3 (do 20 slajdów) przedstawiająca do 5 dokonań za ubiegły
rok szkolny pod względem:
1) rozwijania aktywności uczniowskiej i zaangażowania w działalność kulturalną poprzez:
promowanie uczestnictwa w kulturze, umożliwianie kontaktu z wytworami kultury
i zjawiskami kulturowymi oraz działania mające na celu przygotowanie młodzieży
do korzystania z dorobku kulturowego;
2) prowadzenie lekcji i zajęć pozalekcyjnych (jeśli zajęcia pozalekcyjne są prowadzone)
przez nauczycieli w sposób innowacyjny, pomysłowy, łączący teorię z praktyką,
z wykorzystaniem elementów wychodzących poza ogólnie przyjęte ramy nauczania,
które w sposób kreatywny rozwijają pasje uczniów, a także mających na celu
przygotowanie uczniów do życia w wielowymiarowej rzeczywistości;
3) organizacji konkursów, olimpiad, „dni otwartych”, festiwali, wystaw, przedsięwzięć
artystycznych, społecznych czy związanych z aktywnością fizyczną, itp. mających na celu
rozwój twórczego myślenia uczniów;
4) angażowania społeczności szkolnej w działania pro-pedagogiczne mające na celu
integrowanie środowiska szkolnego i pozaszkolnego, a także budowanie przyjaznej
atmosfery sprzyjającej rozwojowi kreatywności uczniów.
Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem konkursu
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane
w regulaminie konkursu. Oświadczam również, że podane dane we wszystkich punktach karty
zgłoszenia są zgodne ze stanem faktycznym.

….………………………
miejscowość, data

1Jeżeli

….………………………
podpis podmiotu zgłaszającego

pole nie może zostać wypełnione, należy wpisać: „nie dotyczy”.
Niepotrzebne skreślić.
3 Zaleca się, aby wszelkie materiały, w których występują dane osobowe osób trzecich (np. zrzuty ekranów, dyplomy
uczniów, listy obecności itp.) były zanonimizowane.
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Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych osób reprezentujących organ prowadzący
szkołę/reprezentujących szkołę oraz osób wskazanych jako osoby do kontaktu jest
Województwo Mazowieckie, którego dane kontaktowe to: Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować
pisząc na adres wskazany w ust. 1 lub adres e-mail: iod@mazovia.pl.
Dane osobowe:
1) osób reprezentujących organ prowadzący szkołę/reprezentujących szkołę będą
przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c
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), wynikającego
z przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania. Podanie tych
danych jest warunkiem ważności podejmowanych czynności.
2) osób wskazanych przez organ prowadzący szkołę/reprezentujących szkołę jako osoby
do kontaktu (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą
przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f
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). Dane zostały podane
przez organ prowadzący szkołę w ramach zawieranej umowy/prowadzonego
postępowania.
Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 mogą zostać udostępnione podmiotom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę
administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w
Warszawie oraz będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa
w pkt. 1 przysługuje prawo żądania:
1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia
przetwarzania,
2) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto osobom wskazanym przez organ prowadzący szkołę/reprezentujących szkołę,
jako osoby do kontaktu, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji.
Organ prowadzący szkołę/reprezentujący szkołę jest zobowiązany do przekazania
zapisów niniejszej klauzuli wszystkim osobom fizycznym wymienionym w pkt. 1.

