Karta zgłoszenia udziału w konkursie plastycznym pn.: „Segregujesz- czysto żyjesz. Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w mojej Gminie” dołączoną do pracy (należy
przykleić na odwrocie)
Imię

i

nazwisko

autora

….............................................................................................................................
Wiek : ……………… Klasa: ………………
NAZWA

SZKOŁY/

…................................................................................................................................................................
...........................................................................….....................................................................................
.............................................................................................................................
Telefon

kontaktowy......................................................................................................................

E-mail szkoły/placówki..............................................................................................................
E-mail, telefon …........................................................................................................................
lub w przypadku samodzielnego złożenia pracy konkursowej:
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
……………………………………………………………………………..............................
Telefon kontaktowy..................................................................................................................
E-mail szkoły/placówki..............................................................................................................
Zapoznałam/em się i akceptuję regulamin konkursu. Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w karcie zgłoszenia do konkursu danych osobowych oraz
publikację prac na potrzeby konkursu i w materiałach promocyjnych Gminy Spytkowice.
podpis rodzica/opiekuna prawnego – w przypadku złożenia pracy samodzielnie
………………………………………………………………………………………………….
podpis nauczyciela /opiekuna grupy plastycznej w szkole.
………………………………………………………………..................………………………
ZGODA na przetwarzanie danych osobowych na podstawie 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 (RODO) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora
–Gminę
Spytkowice,
34-745
Spytkowice
26,
danych
osobowych
……..…………..…….…………….–
Uczestnika
Konkursu
(imię i nazwisko Uczestnika)
oraz moich, zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym, na potrzeby organizacji konkursu
plastycznego pn. „Segregujesz- czysto żyjesz. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w mojej Gminie” , wyłonienia laureatów i innych osób nagrodzonych oraz
upowszechnienia informacji na temat konkursu i nagrodzonych prac konkursowych. Wyrażam

również zgodę na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika Konkursu i mojego oraz danych
osobowych Uczestnika Konkursu w związku z promocją i informowaniem o konkursie. Jednocześnie
oświadczam, że ja i Uczestnik Konkursu zapoznaliśmy się z informacjami będącymi realizacją
obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, dotyczącymi przetwarzania danych
osobowych Uczestnika Konkursu oraz jego Przedstawiciela Ustawowego, a także znane są nam
wszystkie przysługujące nam prawa, o których mowa w art. 15 – 18 RODO.

……………………………………………………………………..
Data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu

