
 VI  TRANSGRANICZNY    
KONKURS  SZOPEK  BOŻONARODZENIOWYCH 

CHOCHOŁÓW – 19  GRUDNIA  2019 r. 
 
 

1. ORGANIZATORZY: 
● Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie, 
● Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, 
● Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec 

 
2. PATRONAT: Starosta Powiatu Nowotarskiego  

   
3. CELE KONKURSU: 

1) Przybliżenie uczniom Tajemnicy Wcielenia. 
2) Kultywowanie obrzędów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.  
3) Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych. 
4) Popularyzacja twórczości plastycznej wśród dzieci, kształtowanie inwencji i wyobraźni 

twórczej. 
5) Rozwijanie umiejętności łączenia różnych technik plastycznych, sprawności manualnej oraz 

poczucia estetyki. 
6) Umiejętność zagospodarowania czasu wolnego dzieci. 
7) Integracja rodziny w trakcie wykonywania szopki (rodzeństwo, rodzice, dziadkowie...) 

 
4. REGULAMIN KONKURSU: 

1) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych: 
● grupa I - uczniowie kl. 0 – IV, 
● grupa II - uczniowie kl. V – VIII, 
oraz w trzech kategoriach: 
● praca indywidualna  

(prace zgłaszane przez młodsze dzieci powinny być wykonane na miarę ich możliwości bez 
ingerencji osób dorosłych i z użyciem właściwych im technik oraz materiałów), 

● praca rodzinna (wykonana przez rodzeństwo lub przy niewielkiej pomocy rodziców)  
 – brak klasyfikacji wiekowej, 

● malowidło na szkle - praca indywidualna. 
1) W konkursie biorą udział szkoły z powiatu nowotarskiego, tatrzańskiego oraz szkoły 

ze Słowacji z Okresu Tvrdosin i inne. 
2) Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie 2 prace! – (w razie 

przywiezienia większej ilości prac - będą one wystawione poza konkursem). 
3) Każdy z uczestników może być twórcą tylko 1 pracy. 
4) Do pracy musi być dołączona metryczka, opisana pismem drukowanym według następującego 

wzoru (na malowidłach ze szkła opis musi znajdować się z tyłu pracy): 
Imię i nazwisko dziecka ……….  klasa (wiek uczestnika) ……. 
Kategoria ………………………………………... 
Imię i nazwisko opiekuna …………………… 
Dokładny adres szkoły ………………………. 

Telefon i e-mail ………………………………… 



5) Prace z gotowymi elementami, typu: figurki, sztuczne gałązki, kwiaty, postacie wycięte z 
kartek świątecznych nie będą oceniane. 

6)  Do konkursu nie przyjmujemy prac wykonanych przez dorosłych oraz rysunków wykonanych 
na papierze, tekturze, a także malowideł wykonanych na antyramach. Przesłanie przez 
uczestników większej ilości prac niż podano w regulaminie, brak metryczki, praca zbiorowa 
eliminują uczestnika z udziału w konkursie.  

7)  Prace wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą brane pod uwagę przez Komisję 
Konkursową.  

8) Szopki oceniane będą według następujących kryteriów: 
- ogólne wrażenie artystyczne, wygląd szopki  (estetyka wykonania, pomysłowość, 
kompozycja, rozmieszczenie i proporcjonalność elementów, trwałość konstrukcji, kolorystyka, 
dodatki),  
- dobór i wykorzystanie artystycznych środków plastycznych, oryginalność pomysłów, 
- wkład pracy, 
- umiejętność łączenia różnych materiałów (preferowane materiały naturalne), 
- samodzielność wykonania prac (praca indywidualna, malowidło na szkle). 

9) Ocena komisji konkursowej jest ostateczna, uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie. 
10) Złożenie pracy konkursowej oznacza zgodę uczestnika i akceptację warunków niniejszego 

regulaminu. 
11) Autorzy szopek wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystywanie materiałów 

fotograficznych i filmowych dotyczących wykonanych szopek w lokalnej prasie oraz innych 
mediach reklamujących konkurs. 

12) Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie. 

13) Z przebiegu prac Komisji sporządzony zostanie protokół. 
14) Prace należy złożyć do dnia 10 XII 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców 

Chochołowskich w Chochołowie. Praca na szkle musi być oprawiona i przygotowana do 
zawieszenia.  

15) Razem z pracami prosimy o przywiezienie uzupełnionej karty zgłoszenia udziału w konkursie 
oraz oświadczenia rodziców. 

16) Ze względów organizacyjnych nie przyjmujemy prac po terminie (prace te będą 
wystawione poza konkursem). 

17) Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dn. 19 XII 2019 r. o godz. 10,00 w Szkole Podstawowej 
im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie w obecności uczestników. 

18) Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nabycia praw własności do wszystkich prac 
nadesłanych na konkurs, a także do nabycia majątkowych praw autorskich z nimi związanych, 
na wszystkich polach eksploatacji określonych ustawą o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm. ). 

19) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu konkursu, bez wskazania przyczyny, a 
także prawo zmiany terminów rozstrzygnięcia konkursu, a nawet odwołania go w przypadku 
zdarzeń losowych.  

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, życzymy wspaniałych pomysłów 
i niezapomnianych wrażeń podczas wykonywania prac! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
 

Karta zgłoszenia udziału  
w VI Transgranicznym Konkursie Szopek 

Dokładna nazwa szkoły, adres, numer telefonu, faksu, e-mail, 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
 
Lp. Nazwiska i imiona 

wykonawców 
Klasa (wiek) Kategoria Nazwiska 

opiekunów 
1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
 
 
 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………...………………....………………….., (imię i nazwisko) 
 
zamieszkały/a ………………..…………………………………..……….………………………… (adres)  

 

1. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) 
 

a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 
  
dziecka  .......................................………………………................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

 
ucznia  ............................................................................................................................................. 

(nazwa szkoły)  
 
do celów związanych z jego udziałem w VI Transgranicznym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych  
w roku szkolnym 2019/2020. 
 
 

……………………………………………….. 
Podpis  

 
b) wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka, a także na 

umieszczenie zdjęć i nagrań, zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowanych podczas 
uroczystego zakończenia konkursu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Chochołowskich.  

 
……………………………………………….. 

Podpis  

 
 

 
2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam1 się z regulaminem VI Transgranicznego Konkursu Szopek 

Bożonarodzeniowych i akceptuję jego postanowienia. 
 
 

……………………………………………….. 
Podpis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 

(dalej: RODO), informuję, iż: 

Administrator danych: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Chochołowskich.  

Inspektor ochrony danych: Mateusz Latoszek 
Kontakt z Inspektorem ochrony danych: mlatoszek@czarny-dunajec.pl  

Cel przetwarzania danych, oraz podstawa prawna: 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji i przeprowadzenia  
VI Transgranicznego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych w roku szkolnym 2019/2020 zgodnie  
z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.). 

Prawnie uzasadniony interes: 
Nie dotyczy. 

Odbiorcy danych: 
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich.  

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Okres przechowywania danych osobowych: 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi. 

Prawo dostępu do danych osobowych: 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

Prawo cofnięcia zgody: 
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO: Biuro 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 5310300,  
fax.: 22 531 03 01, email: kancelaria@uodo.gov.pl. 

Konsekwencje niepodania danych osobowych: 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem, a ich niepodanie będzie skutkowało 
uniemożliwieniem udziału Pani/Pana dziecka w VI Transgranicznym Konkursie Szopek 
Bożonarodzeniowych w roku szkolnym 2019/2020. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
 

VI   TRANSGRANICZNY  KONKURS   SZOPEK 
CHOCHOŁÓW  19  GRUDNIA 2019 r. 

 
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA 

 
 
…………………………………………………… 
Data, miejscowość 
 
…………………………………………………… 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 
 
………………………………..………………….. 
Adres zamieszkania 
 
………………………………………………….… 
Nr tel. 

Oświadczam, że jestem rodzicem / ustawowym opiekunem 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko dziecka - uczestnika konkursu 
 

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów 
związanych z jego udziałem w  VI Transgranicznym  Konkursie Szopek, zgodnie  
z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 j.t. z późn. zm.). 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Szkoły Podstawowej  
im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie autorskich praw majątkowych do prac, w tym ich 
opublikowania bez ograniczeń w zakresie terminu, wielokrotności, wszystkich pól eksploatacji 
określonych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U.  
z 2006r. , Nr 90, poz. 631 z późn. zm. ) oraz kontekstu publikacji. 
 
Praca jest wynikiem własnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich. 
 
 
    …………………………………………………………………… 
      Czytelny podpis rodzica/opiekuna  
 
 
 
 
 
 

 VI  TRANSHRANIČNÁ    
SÚŤAŽ V  TVORBE BETLEHEMOV 

CHOCHOŁÓW – 19. 12. 2019  



 

ORGANIZÁTORI: 

Základná škola im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie 

● Centrum Kultúry i Promocji v Czarnym Dunajcu, 
● Powiatowe Centrum Kultury v Nowym Targu, 
● Centrum Kultúry i Promocji okres Czarny Dunajec 
 

  

PATRONÁT: Starosta Powiatu Nowotarskiego 

  

                                          § 2 

  

CIELE SÚŤAŽE: 

1.  Priblíženie žiakom tajomstva Vtelenia. 

2.  Kultivácia obradov  a tradícii  spätých  so  sviatkami Božieho Narodenia. 

3.  Zachovanie  a rozvoj tradície tvorby betlehemov s tematikou Božieho 
narodenia 

4.  Popularizácia plastickej tvorivosti  uprostred žiakov, kryštalizácia nápadov a 
tvorivej predstavivosti. 

5.  Rozvíjanie schopností spájania rôznych techník, manuálnej zručnosti a 
estetického cítenia. 

6.  Integrácia rodiny  pri zhotovení betlehema (súrodenci, rodičia, starí rodičia...) 

Bod 6  - ( v kategórii rodín) 

       7. Aktívne  využitie voľného času detí. 
 

 § 3 

Propozície súťaže:- 

1.   Súťaž sa uskutoční v dvoch vekových kategóriach: 

·         skupina I – žiaci 1. stupňa. 0 – IV, 

·         skupina II – žiaci 2 stupňa . V – VIII, 



a v troch  kategóriach: 

·         praca individuálna - samostatná 

(Prihlásené práce vytvorené mladšími deťmi by mali byť vykonané v rámci ich 
možnosti, samostatnej tvorivosti, bez pomoci dospelých osôb s použitím im 
vlastných techník a materiálov.), 

·         práca rodinná (vytvorená súrodencami s malou pomocou rodičov) 

 – nedostatok vekovej klasifikácie, 

·         maľba na sklo – práca individuálna 

2.   Súťaže sa môžu zúčastniť školy okresu Nowy Targ, Tatranské a pozvané 
školy zo Slovenska 

3.   Každá škola môže po vykonaní školského kola poslať do súťaže maximálne dve       
práce. 

4.   Každý účastník súťaže môže byť tvorcom max. 1 práce 

5.   Ku každej práci musí byť priložená menovka, napísaná tlačeným písmom 
podľa nasledujúceho vzoru (pri maľbe na skle sa musí nachádzať zo zadnej 
strany) 

Meno a priezvisko žiaka ……….  trieda (vek účastníka) ……. 

Kategória ………………………………………………………………….. 

Meno a priezvisko zodpovednej osoby……………………………. 

Správna adresa školy…………………………………………………... 

Telefón a e-mail …………………………………………………………. 

6.   Práce s nevytvorenými časťami typu: kupované figúrky, ozdobné halúzky, 
dekoračné kvety, základy vystrihnuté s vianočných pohľadníc- nebudú ocenené a 
zaradené do súťaže 

7.   Do súťaže nebudú zaradené práce vykonané dospelými, ani maľba na 
papieri, textúra, a tiež obrazy vytvorené pre kliprámy. Nebudú taktiež 
hodnotené práce nad stanovený počet, neoznačené s popisom a vytvorené s 
viacerými osobami budú vylúčené  zo súťaže. Práce vykonané s 
nedodržaním pravidiel nebudú hodnotené súťažnou komisiou. 

8.   Betlehemy budú hodnotené podľa nasledujúcich kritérii: 



·         Všeobecné umelecké stvárnenie, celkový dojem  (estetika vykonania, 
tvorivosť, kompozícia, rozmiestnenie  i proporcionálnosť častí, vytrvalosť 
konštrukcie, koloristika - farebnosť, prídavky dotvorenie), 

·         vytvorenie a výber umeleckých plastických techník, originálnosť nápadov, 

·         pracovná záťaž, 

·         schopnosť použitia rôznych materiálov (preferované sú skôr materiály 
prírodné), 

·         samostatnosť vykonania práce (práca individuálna, maľba na sklo). 

9.  Hodnotenie súťažnej komisie je konečné, účastníkom nie je možné sa odvolať. 

10.  Zaslaním práce dáva účastník súhlas s akceptáciou a podmienkami súťaže 
uvedenými v tomto dokumente. 

11. Autori betlehemov dávajú súhlas na publikovanie, využitie a spracovanie 
materialov fotografických , filmových dotýkajúcich sa zhotovených betlehemov 
v lokálnych spravodajských novinách a iných médiách reklamujúcich súťaž. 

12. Hodnotením súťažných prác sa bude zaoberať  Komisja Konkursowa, ktorú 
menuje riaditeľ Szkoły Podstawowej w Chochołowie. 

13.     Z priebehu práce hodnotenia komisie bude vytvorený a podpísaný 
protokol. 

14.     Práce je potrebné doniesť do 10. XII. 2019 r. do Školy Podstawowej w 
Chochołowie. Práca na sklo musí byť spracovaná tak,  aby bola pripravená na 
zavesenie. 

15.     Spolu s prácami prosíme aj o prinesenie vyplnenej  prihlášky do súťaže 

 a osvedčenie rodičov. 

16. Osvedčenie rodičov, právnych opatrovateľov, a tiež súhlas na spracovanie 
osobných údajov daných  Szkołę Podstawową im. Powstańców Chochołowskich w 
Chochołowie na prezentačné ciele , v zhode  s ústavou o ochrane osobných údajov 
Poľskej republiky (Dz. U. 2014.1182 j.t. z późn. zm.) a súhlas na používanie 
autorských práv prác, musí byť napísaná písomne, podľa stanov  Nr 2 do tejto 
súťaže. 

17. Administrátorom osobných údajov použitých v tejto súťaži bude Szkoła 
Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie, 

34-513 Chochołów 184 b. 

Každý  účastník súťaže má právo na kontrolu svojich osobných údajov, právo k 
nahliadnutiu  a aj možnú opravu. Osobné údaje účastníkov súťaže budú použité v 



zhode s ústavou - z dňa 29 augusta 1997 r. o ochrane osobných údajov pre 
organizátora. 

18. Z organizačných dôvodov neprijímame práce prinesené po termíne – ak sa 
tak stane budú vystavené mimo súťaže. 

19.  Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční dňa. 19. XII. 2019 o 10:00 hod. 

v Szkole Podstawowej w Chochołowie za prítomnosti všetkých účastníkov. 

20.  Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo získať vlastníctvo všetkých 
prihlásených prác do súťaže , rovnako ako získať autorské práva s nimi spojené , vo 
všetkých oblastiach činnosti uvedené v zákone o autorských právach a právach 
súvisiacich s právom ( Dz . U. 2006 , č 90 , bod . 631 v znení neskorších predpisov . 
d ) .. 

21. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu podmienok, bez udania príčiny, a tiež 
právo na zmenu  termínov  vyhodnotenia súťaže a tiež zrušenie v prípade 
neočakávaných okolností. 

22. Do súťaže sa môžu zapojiť školy z okresu Nowy Targ, Tatranskej oblasti, školy  
Slovenska okres Tvrdošín a iné. 

Srdečne Vás pozývame, v prípade zapojenia sa do súťaže želáme veľa dobrých a 

kreatívnych nápadov počas tvorenia prác. 

 

 
 
 

 

Príloha  č. 1 

Prihláška na VI. Transhraničnú súťaž tvorby Betlehemov 

Názov školy, adresa, číslo tel., fax, e-mail, 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

......................... 

  



por.č Meno a priezvisko 
autora práce 

Trieda 
(vek) 

Kategória Meno a 
priezvisko 
rodiča zák. 
zástupcu 

1.   

  

  

  

  

  

  

  

      

2.   

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Príloha č. 2 

Šiesta transhraničná súťaž tvorby betlehemov 

Chocholow 19. decembra 2019 

Osvedčenie rodiča, zákonného zástupcu, opatrovateľa 

 …………………………………………………… 

Dátum                           Miesto 

 …………………………………………………… 

Meno a priezvisko rodiča/zákonného zástupcu/opatrovateľa 

 ………………………………..………………….. 

Adresa Bydliska 

 ………………………………………………….… 

Číslo tel.- mob. 

Osvedčujem, že som rodičom / zákonným zástupcom 



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

Meno a priezvisko dieťaťa – účastníka a autora práce 

 Podpisom dávam súhlas na použitie osobných údajov môjho dieťaťa za účelom   
zapojenia sa dieťaťa v  VI Transhraničnej súťaže betlehemov, v zhode s ústavou PĽR 

o ochrane osobných údajov.( Dz. U. 2014.1182 j.t. z późn. zm.). 

  Usporiadateľ SP im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie si 
vyhradzuje právo získať vlastníctvo všetkých prihlásených prác do súťaže , rovnako 
ako získať autorské práva s nimi spojené , publikovanie bez ohraničenia termínu, vo 
všetkých oblastiach činnosti uvedené v zákone o autorských právach a právach 
súvisiacich s právom ( Dz . U. 2006 , č 90 , bod . 631 v znení neskorších predpisov . 
d ) .. 

  

Práca je výtvorom vlastnej tvorivosti  a nenarúša práva tretích osôb  

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

Čitateľný podpis rodiča/zákonného zástupcu 

  

 Ja, dole podpisaný/á ……………………………...………………....………………….., (Meno Priezvisko) 

 
Bydliskom………………..…………………………………..……….………………………… (adresa)  

 

3. Osvedčujem, že v zhode s bodom. 6 úst. 1. a)nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (RE) 2016/679 z 
dňa 27 apríla 2016 r. v správe ochrany fyzických osôb,  vo zväzku o ochrane osobných údajov 
a správy slobodného množstva osobných údajov a rovnako zrušenie platnosti smernice 95/46/WE (Dz. Urz. 
UE L 119 z 2016 r.) 
 

c) dávam súhlas na uchovanie osobných údajov 
  
dieťaťa  .......................................………………………................................................................................... 

(Meno Priezvisko) 

 
žiaka  študenta  
.......................................................................................................................................... 

(Názov školy)  
za účelom zapojenia v  VI. Transhraničnej súťaži v tvorbe Betlehemov  
v šk. r. 2019/2020. 
 
 

……………………………………………….. 
Podpis  

 
d) dávam súhlas na publikovanie mena a priezviska a názvu školy môjho dieťaťa, a taktiež na umiestnenie 

prác a nahrávok, zobrazujúcich vzhľad, fotografiu dieťaťa, urobených počas slávnostného ukončenia 
súťaže na internetovej stránke Základnej školy im. Powstańców Chochołowskich.  



 
……………………………………………….. 

Podpis  

 
 

 
4. Osvedčujem, že som sa oboznámil/oboznámila1 s pravidlami VI. Transhraničnej súťaže tvorby Betlehemov 

a akceptujem ich ustanovenia. 
 
 

……………………………………………….. 
Podpis  

 
 
 
 
 

 

  

  

  

Informačná klauzula dotýkajúca sa použitia osobných údajov  
 

Zhodne s časťou. 13 nariadenia. 1 a nariadenia. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy 

(RE) z dňa  

27. apríla 2016 r. v Záležitosti ochrany fyzických osôb v súvislosti s osobnými údajmi ,použitím a 

zrušením smernice 95/46/WE (ďalej: RODO), info,nižšie: 

Administrátor údajov: 
Administrátorom Pani/Pána osobných údajov je riaditeľ Školy Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich.  

Inšpektor ochrany údajov: Mateusz Latoszek 
Kontakt s inšpektorom osobných údajov: mlatoszek@czarny-dunajec.pl  

Účel, trvanie osobných údajov, a právny základ: 
 Osobné údaje Vás - Pani/Pána budú použité za účelom: organizácie a uskutočnenia  
VI Transhraničnej súťaže tvorby Betlehemov v šk. r. 2019/2020 zhodne 
s ústavou z dňa 14 decembra 2016 r. - Právo  (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.). 

Zákonne uzatvorený obchod: 
Netýka sa. 

Príjemca údajov: 
Príjemcom Vašich osobných údajov bude : Základná škola im. Powstańców Chochołowskich.  

Poskytnutie údajov do tretieho štátu /medzinárodnej organizácie: 
Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej krajine /medzinárodnej organizácii. 

Dĺžka uchovávania osobných údajov: 
Vaše osobné údaje budú uchovávané podľa nariadení archivačných predpisov. 

Právo na prístup k osobným údajom: 



Máte právo prístupu do údajov tiež právo opravy, ohraničenia dĺžky, právo na prenos údajov, právo 
vznesenia námietky. 

Právo na odstúpenie súhlasu: 
Právo na odstúpenie od súhlasu, bez vplyvu na súhlas s dĺžkou trvania, ktorý je urobený na základe 
súhlasu pred odstúpením. 

Právo vznesenia sťažnosti do  dozorujúceho orgánu: 
Máte právo na  vznesenie sťažnosti na predsedu Úradu ochrany osobných údajov, ak po skončení 
trvania osobných údajov dotýkajúcich sa Vás, porušujú predpisy RODO: Kancelária úradu ochrany 
osobných údajov, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 5310300,  
fax.: 22 531 03 01, email: kancelaria@uodo.gov.pl. 

Následky neposkytnutia osobných údajov: 
Poskytnutie Vašich osobných údajov je požiadavkou, a ich neposkytnutie bude mať za následok  
nemožnosť zúčastniť sa Vášmu dieťaťu  v VI Transhraničnej súťaži v tvorbe Betlehemov v šk. roku 
2019/2020. 

Podávanie do databáz,profilovanie: 
Vaše osobné údaje nebudú dávané do databáz a nebudú ani profilované. 

  

                                                                                                                          

 Preklad: Mgr.Daniela Janíková 

 


