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Karta zgłoszeniowa do konkursu pn.: „NAJPIĘKNIEJSZE DRZEWO W ŻORACH” 

Dane uczestnika: 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika(1): ……………………………………………………………………………………. 

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

2. Nazwa Szkoły: …………………………………………………………………………………………………………… 

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

3. Klasa: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

(1) W przypadku małoletniego uczestnika konkursu dodatkowo: 

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika: …………………………………………. 

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

4. Telefon uczestnika(2): ………………………………………………………………………………………………… 

(2) W przypadku małoletniego uczestnika konkursu telefon rodzica/opiekuna prawnego: 

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

5. E-mail uczestnika (3): …………………………………………………………………………………………………… 

(3) W przypadku małoletniego uczestnika konkursu E-mail rodzica/opiekuna prawnego: 

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

 

 

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki Regulaminu                                                                                                 

Konkursu  „NAJPIĘKNIEJSZE DRZEWO W ŻORACH” 

 

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

Podpis uczestnika konkursu a w przypadku małoletniego uczestnika  

konkursu, podpis jego rodzica/opiekuna prawnego  
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Wyrażam zgodę  na udział w Konkursie „NAJPIĘKNIEJSZE DRZEWO W ŻORACH” 

 

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

Podpis uczestnika konkursu  a w przypadku małoletniego uczestnika  

konkursu, podpis jego rodzica/opiekuna prawnego 

(Rubryka dotyczy pełnoletniego uczestnika konkursu)  

 

Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu 

„NAJPIĘKNIEJSZE DRZEWO W ŻORACH”, w tym wyłonienia Laureatów Konkursu 

oraz upowszechnienia informacji na temat Konkursu, jego Uczestników oraz Laureatów. 

 

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

Podpis pełnoletniego uczestnika konkursu  

 

 

(Rubryka dotyczy małoletniego uczestnika konkursu)  

 

Wrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka /podopiecznego 

na potrzeby organizacji Konkursu „NAJPIĘKNIEJSZE DRZEWO W ŻORACH”, w tym wyłonienia 

Laureatów Konkursu oraz upowszechnienia informacji na temat Konkursu, jego Uczestników 

oraz Laureatów. 

 

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

podpis rodzica/opiekuna prawnego małoletniego uczestnika  

konkursu 
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W celu wykonania obowiązku określonego w art. 13 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 (ogóle rozporządzenie o ochronie danych  - 

Dz.U. UE.L z 2016 r. Nr 119), „RODO” : 

- Administratorem danych osobowych zbieranych od rodziców/opiekunów prawnych 

i Uczestników Konkursu  „NAJPIĘKNIEJSZE DRZEWO W ŻORACH” takich jak : imię, 

nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, jest w Urzędzie Miasta Żory Prezydent Miasta Żory, 

Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, tel. 32 4348200, email: umzory@um.zory.pl , 

- W Urzędzie Miasta Żory wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można 

skontaktować się przez: email iod@um.zory.pl, tel. 32 43 48 133,  

- Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu oraz Laureatów będzie się 

odbywać na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – za zgodą osoby, której dane dotyczą, 

do celów związanych z organizacją Konkursu, w tym z wyłonieniem Laureatów Konkursu 

oraz upowszechnieniem informacji na temat Konkursu o jego Laureatach w mediach 

w związku z działalnością edukacyjno-informacyjną, a także w celach archiwizacyjnych 

i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia RODO. 

              - Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu, którym jest: 

               - umożliwienie  uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału, 

               - umożliwienie przeprowadzenia konkursu, 

               - opublikowanie informacji o Laureatach, 

               - archiwizacja dokumentów.     

  Przekazanie danych osobowych przez Uczestników (bądź też przez rodziców/opiekunów 

prawnych osób niepełnoletnich) jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa 

w Konkursie i przyznania nagród. 

- Zgoda uczestnika (bądź też wyrażona przez rodziców /opiekunów prawnych osób 

niepełnoletnich) może być  cofnięta w dowolnym momencie, poprzez przesłanie 

stosownej informacji na adres administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

mailto:umzory@um.zory.pl
mailto:iod@um.zory.pl
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- Dane osobowe Uczestników będą przechowywane w celu archiwalnym przez okres 

wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. ustawy o narodowym  zasobie 

archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 146 

z późn. zm.) tj. 5 lat.  

- Odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu są:  firmy informatyczne 

świadczące usługi informatyczne, urzędy  i podmioty działające na podstawie 

upoważnienia  wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, członkowie Jury 

Konkursu, a zakresie imienia i nazwiska, uczestnicy i publiczność będąca przy rozdawaniu 

nagród oraz osoby śledzące działalność kulturalną Organizatora. 

- Uczestnikom Konkursu, rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje: 

  a) prawo  dostępu do treści danych, 

  b) sprostowania danych, 

  c) usuwanie danych, 

  d) ograniczenia przetwarzania danych, 

  e) przenoszenia danych, 

  f) cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie. 

- Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru- Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00193 Warszawa). 

- Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

i nie będą podlegały profilowaniu.  

- Pozyskane dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państw 

trzecich i organizacji określonych w Rozporządzeniu RODO.    

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 

Administratorowi zorganizowania konkursu, powiadomienia Laureatów o przyznaniu 

nagród  oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością ekologiczną. 

 

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

Podpis uczestnika konkursu a w przypadku małoletniego uczestnika  

konkursu, podpis jego rodzica/opiekuna prawnego 

 


