
 

 

 

Zgłoszenie udziału w konkursie plastycznym  

„Co w śmieciach piszczy” 

(osoba zgłaszająca do konkursu jest zobligowana do wypełnienia 2 stron niniejszego 

formularza) 

 

1. Imię, nazwisko i wiek dziecka 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Nazwa i adres placówki, e-mail oraz telefon kontaktowy  

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

1 - Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z 

regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych. 

 

2 - Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………. 

(imię i nazwisko) w niniejszym Konkursie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą 

z dnia 10 maja 2018 r. roku o ochronie danych osobowych 

 

3 - Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka  

……………………………………………………………………………. 

do celów konkursu, utrwalonego na wykonanych fotografiach do działań  marketingowych i 

promocyjnych Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.  

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem konkursu i w pełni akceptuję 

jego treść. 

 

 

…………………………………………………………………………… 
(data i podpis rodzica/opiekuna) 

 



 

 

 

Ja niżej podpisana/y (imię i nazwisko)  

 

………………………………………………………………….. 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *moich/mojego dziecka zgodnie  

 z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000),  

w szczególności w poniżej wymienionym zakresie: 
1) administratorem danych osobowych jest Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w 

zakresie zadań realizowanych przez Fundację, ul. Łuczańska 1, 11-500 Giżycko 

(Administrator). 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod 

adresem email: fundacja@jeziora.com.pl 

3) dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby organizacji konkursu plastycznego 

„Zagrożenia dla mieszkańców mazurskich jezior i rzek” 

4) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne Administratorowi organizacji konkursu i 

jest obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze. Oznacza to, że Administrator ma 

prawo przetwarzać dane uczestników Konkursu. 

5) dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom: organom i osobom 

uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa do przeprowadzenia w 

Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich czynności kontrolnych i audytowych oraz 

firmom ewaluacyjnym/badawczym. 

6) dane osobowe będą przechowywane przez okres roku. 

7) w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również 

prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8) jeżeli osoba zainteresowana,  że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o 

ochronie danych osobowych, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne organizacji konkursu 

plastycznego „Zagrożenia dla mieszkańców mazurskich jezior i rzek”, co oznacza, że w 

przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w konkursie. 

 

Informacja o prawie cofnięcia zgody 

W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………… 
(data i podpis rodzica/opiekuna) 

 
 
 
 

*-niewłaściwe skreślić 


