
 

 

Załącznik nr 2 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA KONKURSU 

„Bogactwo Słowińskich siedlisk przyrodniczych” 

Praca plastyczna / Plakat  

 

Dane Uczestnika Konkursu*: 

IMIĘ ...........................................................................................................................................................................  

NAZWISKO ..............................................................................................................................................................  

E-MAIL......................................................................................................................................................................  

TELEFON KONTAKTOWY ....................................................................................................................................  

 

Załączam do niniejszego formularza następującą pracę konkursową: 

Lp 
Przedział wiekowy / forma 

prezentacji tematu1 
Opis pracy konkursowej 

1  …  … 

 

 Oświadczam, że  zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO. 

 Oświadczam, że zapoznałem/ am się z treścią Regulaminu niniejszego Konkursu i wyrażam zgodę na 

zawarte w nim warunki. 

 Oświadczam, że autorskie prawa osobiste do pracy konkursowej nadesłanej na konkurs w całości 

przysługują:  

 

imię i nazwisko autora pracy konkursowej 

… 

  

 

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

 Miejscowość, data i czytelny podpis Uczestnika Konkursu/ lub opiekuna prawnego/  

lub za pisemną zgodą opiekuna prawnego nauczyciela2 

 

Podstawa prawna: 

1.  art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z  2016, poz. 666 ze zm.). 

 

W załączeniu: 

1. Praca konkursowa. 

2. Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w konkursie3. 

 

                                                           
 

1 3-6 lat praca plastyczna / 7-14 lat plakat / powyżej 14 lat plakat 
2 W przypadku osób niepełnoletnich formularz zgłoszeniowy wypełnia i podpisuje opiekun prawny Uczestnika / lub za pisemną zgodą opiekuna 
prawnego Uczestnika nauczyciel. 
3 Załącznik dotyczy niepełnoletnich Uczestników Konkursu. 



 

 

Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Słowiński Park Narodowy z siedzibą w Smołdzinie,  

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Słowińskim Parku Narodowym jest możliwy pod numerem 

tel. 59 8489110 lub adresem email: iod@slowinskipn.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu organizowanego przez Słowiński 

Park Narodowy, jak również podczas wręczania nagród, oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez 

umieszczanie zdjęć na stronie internetowej Parku, portalu społecznościowym, w kronice  Parku  w celu 

informacji o działalności edukacyjnej SPN na podstawie art. 6 ust. 1lit f, ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa, 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji działań statutowych administratora 

w zakresie działalności edukacyjnej lub do czasu wycofania zgody, 

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do 

przenoszenia danych, 

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., 

9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 

administratora może skutkować nie przyjęciem do udziału w konkursie, 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 

 * niepotrzebne skreślić 

 


