
                                       

                     
 

 

 

 

Załącznik Nr 1 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE „EKO – PRACA”  

 

 

 

 

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

Adres  uczestnika………………….……………………………………………………………. 

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

 Klasa/wiek uczestnika…………………………………………………………………………. 

Nazwa  placówki oświatowej: 

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

 

Oświadczenia: 
1* - Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu na „Eko - pracę” i akceptuję jego treść. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych nieletniego w celach wynikających z regulaminu 

Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, 

poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

………………………………………………………………………. 

(data i odręczny podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

 
2* - oświadczam, że wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie plakatu mojego dziecka  

(w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie plakatu każdą techniką, w tym m. in. 

drukarską, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości 

nakładu, oraz rozpowszechnianie plakatu poprzez publiczne udostępnianie w szczególności w internecie). 
 

 
………………………………………………………………………. 

(data i odręczny podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

 

 
 



 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

W RAMACH KONKURSU „EKO PRACA”  

 

 

 

Ja niżej podpisany(a) ................................................................................................. 

(imię i nazwisko)  

 

zamieszkały(a) ......................................................................................................... 

(adres) 

 

 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1182) oświadczam iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę 

Prusice, ul. Rynek 55-110 Prusice- dla potrzeb Konkursu „EKO PRACA”, oświadczam, iż przyjmuję 

do wiadomości, że:  

 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Gmina Prusice, ul. Rynek 1, 55-110 Prusice. 

2. Moje dane będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu, a 

w przypadku  Laureatów do wydania nagród, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o 

ochronie danych osobowych. 

3. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu udzielenia wsparcia 

w ramach projektu „Zielony Zakątek”. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem  

możliwości udziału w konkursie.  

5. Mam prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych wraz z prawem do żądania ich 

zmian, uzupełnienia lub usunięcia. 

6. Wyrażam  zgodę na publikowanie zdjęć - mojego wizerunku , które mogą być wykorzystane 

w ramach sprawozdania, w  materiałach informacyjno-promocyjnych Organizatora Konkursu. 

 

 

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

data i  czytelny podpis  

 


