
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Zgłaszam swoje uczestnictwo w Konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych 

z terenu Gminy Kochanowice i Pawonków (Polska) oraz Gminy Goris (Armenia) 

 

pn. „POZNAJMY SIĘ” 
 

organizowanym przez Fundację Większe Mniejsze, ZielonyPunkt.co, Maqur Goris NGO i Goris Youth Center 

 

wyrażając zainteresowanie wzięciem udziału w konkursie, zgodnie z postanowieniami regulaminu. 

 (Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich poniższych danych). 
 

  

 

Jednocześnie poniżej wskazuję dane adresowe placówki oświatowej, do której uczęszczam. 

 

 
 

ZGODA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW UCZESTNIKA/ UCZESTNICZKI KONKURSU 

Wyrażam zgodę na udział dziecka w niniejszym konkursie oraz na umieszczenie na stronach internetowych Organizatorów i Gminy oraz w mediach 

społecznościowych Organizatorów i Gminy informacji ze wskazaniem imienia i nazwiska, wieku i nazwy gminy, w przypadku zwycięstwa, w ramach listy 

laureatów, a także na analogiczne opublikowanie zdjęć wykonanych podczas uroczystości wręczenia nagród. 

Data i miejsce podpisania zgłoszenia Podpis Rodzica/ Opiekuna 

 

 

 

 

Organizatorzy konkursu 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/ UCZESTNICZKI 

 

KLASA 

 

TELEFON KONTAKTOWY RODZICA/ OPIEKUNA 

 

ADRES E-MAIL RODZICA/OPIEKUNA 

(WYŁĄCZNIE DO PRZESYŁANIA INFORMACJI O IV MS) 

(WYŁĄCZNIE DO PRZESYŁANIA PRZEZ GMINĘ INFORMACJI O KONKURSIE) 

 

ADRES PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 

 

NAZWA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA UCZESTNIK 

 

Indywidualny numer pracy nadany przez Urząd Gminy 



 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kochanowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Kochanowice, ul. Wolności 5, 

42-713 Kochanowice. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: gmina@kochanowice.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów 
mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,  

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e RODO w celach: 
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  
b) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 

przed zawarciem umowy,  
c) wykonanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi, 
d) realizacji zadań wynikających ze statutu administratora, 
e) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody w zakresie i w celu określonym w 

treści zgody, 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w 
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe, 
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania 

dziedzinowego.  
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3. W przypadkach, w 

których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - przez czas określony 
w tych przepisach.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,  
7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,  
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,  
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,  
e) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO, 
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie. Wycofanie zgody nie 

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

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem 
lub z Inspektorem Danych Osobowych.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 
maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE,  

9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.  

10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  
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