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Załącznik nr 1: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Konkurs plastyczny: „LEGENDY NASZEGO REGIONU WIDZIANE 

OCZAMI DZIECI” 
 

I. Informacja o autorze 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu:………………………………………………………………..…………… wiek ………………………………….…… 

Nazwa szkoły podstawowej ………………………………..…………………………………………………………………….…………………………………….. 

 

II. Informacje o rodzicu/opiekunie prawnym  

Imię i nazwisko rodzica: …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….  

Numer telefonu: ………………………………………………………………..…………………………………………….……………………………………………… 

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..   

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………..……………………………….……………………………………………………… 

 

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

        (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

Klauzula informacyjna dot. art. 13 RODO 
Administratorem podanych danych osobowych jest: Gmina Paczków reprezentowana przez Burmistrza Gminy Paczków 
oraz Gmina Supikovice reprezentowana przez Starostę. 
Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, tel. 77 431 67 91 w. 190, e-mail. iodo@paczkow.pl oraz tel. 584432 
142 e.mail. starosta@supikovice.cz 
Celem przetwarzania danych jest: udział uczniów szkół podstawowych w konkursie plastycznym.  
Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących a 
przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 
880)  
Zebrane dane będą przechowywane do: zakończenia trwania konkursu  
Zebrane dane mogą być przekazywane: odbiorcom organizującym konkurs plastyczny. 
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do partnera projektu Gmina Supikovice.  
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), 
ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo 
wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie 
przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).  
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.  
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa ucznia w konkursie.  
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  
(imię i nazwisko) ...................................,…………………..................................... ucznia/uczennicy klasy ................................. 
w konkursie plastycznym: „LEGENDY NASZEGO REGIONU WIDZIANE OCZAMI DZIECI”. 
 
 

...............................................................  
data, podpis rodzica 


