
 

Projekt pn. „Wieluń sprzyja ekologii" 
jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

Załącznik nr 1  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU  

(zaznaczyć, którego konkursu dotyczy zgłoszenie) 

 KONKURS FOTOGRAFICZNY 

 KONKURS PLASTYCZNY (tylko uczniowie) 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA   

NAZWA SZKOŁY 

(dotyczy udziału w konkursie plastycznym) 

 

TELEFON KONTAKTOWY  

ADRES E-MAIL  

Oświadczenie 

Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, iż: zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i 

akceptuję jego postanowienia, a podane w zgłoszeniu konkursowym informacje są zgodne z prawdą. 

 

        …………………………… 

                             (data i podpis) 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w 

Wieluniu następujących danych osobowych moich / mojego syna / mojej córki*: 

............................................................................... (imię i nazwisko uczestnika): 

- imienia i nazwiska uczestnika wraz z danymi rodzica tak/nie* 

-  numeru telefonu tak/nie* 

- adresu e-mail tak/nie* 

- podania szkoły, do której uczęszcza dziecko tak/nie* 

- wizerunku tak/nie* 

w celu: 

1. udziału uczestnika w konkursie „Wieluń sprzyja ekologii”, tak/nie* 

2. kontaktu w rodzicem w związku z udziałem dziecka w konkursie „Wieluń sprzyja ekologii”, 

tak/nie* 
3. informowania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu o organizacji konkursu 

„Wieluń sprzyja ekologii”, udziale uczestnika w konkursie i jego wynikach: 

- na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wieluniu 

https://www.komunalne.wielun.pl/, tak/nie* 

-     w prasie lokalnej, tak/nie* 

- na profilu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wieluniu na Facebook'u  

https://www.facebook.com/komunalne.wielun/. tak/nie* 

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym momencie 

wycofać zgodę, a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem". 

…………………………… 

                            (data i podpis) 

*Niepotrzebne skreślić 

https://www.komunalne.wielun.pl/
https://www.facebook.com/komunalne.wielun/


 

Projekt pn. „Wieluń sprzyja ekologii" 
jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

Klauzula informacyjna 

1) Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu, 

ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń, tel. 43 843 31 15, e-mail: goko@komunalne.wielun.pl 

2) Został wyznaczony inspektor ochrony danych. Kontakt: iodo@komunalne.wielun.pl. 

3) W związku z organizacją konkursu „Wieluń sprzyja ekologii” administrator przetwarza dane 

osobowe uczestników i rodziców/opiekunów prawnych: 

a) imię i nazwisko uczestnika, przynależność do szkoły wraz z powiązanymi z nim 

danymi   

rodzica/opiekuna prawnego w celu udziału uczestnika w konkursie i kontaktu z 

rodzicem/opiekunem prawnym w związku z udziałem w konkursie - na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. a) RODO, 

b) imię i nazwisko uczestnika, przynależność do szkoły, wizerunek uczestnika w celu   

informowania przez administratora o organizacji konkursu „Wieluń sprzyja ekologii”, 

udziale uczestnika w konkursie i jego wynikach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO. 

       4)   Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji konkursu, nie dłużej, niż 

      wymagają tego przepisy prawa. 

5) Dane zostaną opublikowane na portalu społecznościowym Facebook i zostaną udostępnione 

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia i Facebook, Inc. 1601 Willow 

Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Tym samym, dane będą  przekazane do Stanów 

Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych 

osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. 

Dane zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia 

kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu. 

6) Ma Pan/Pani prawo do: 

a) dostępu do treści danych osobowych swoich oraz uczestnika oraz ich sprostowania, 

żądania   

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu,   

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych   

Osobowych, w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących Pana/Pani lub dziecka narusza przepisy RODO. 

7)    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wymienionych w: 

       a) pkt 3 a) jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak   

                  możliwości wzięcia udziału przez uczestnika w konkursie, 

       b) pkt 3 b) jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak  

                  możliwości informowania przez szkołę o organizacji konkursu z udziałem uczestnika           

                  w konkursie i uzyskanym przez nie wyniku. 

        8)    Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą   

               profilowane. 
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