
Załącznik nr 1 

Karta zgłoszeniowa konkursu ekologicznego  

„EKO-ZLEPEK NIE WYRZUCAJ, WYKORZYSTAJ!” 

 

 
Imię i nazwisko autora:….………………………………………………………………………………. 

 

Nazwa/imię EKO-ZLEPKA:……………………………………………………………………………. 

 

Placówka oraz klasa/grupa:……………………………………………………………………………… 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej przekazanej na Konkurs oraz, że nie narusza ona 

jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa. Oświadczam, że 

zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

(miejscowość, data)……………………………….……………..niniejszym wyrażam zgodę na udział  

(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu)………………………………………………. 

którego jestem prawnym opiekunem, w Konkursie Ekologicznym. Oświadczam, iż 

zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia. Ponadto, wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu dla celów związanych                

z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu. 

 

 

 

 

……………………………………….. 
                        podpis rodzica/opiekuna 
 
 
 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje się, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy 
Jabłonowo Pomorskie, z siedzibą przy ul. Głównej 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji 
ustawowych zadań i będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa lub zawartych umów.  
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim. 



Załącznik nr 2 
 
 

 
KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH 
 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu ekologicznego  

pn. „EKO-ZLEPEK NIE WYRZUCAJ, WYKORZYSTAJ!”: 

 

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

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających 

mój/dziecka* wizerunek, w tym imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym 

przez Urząd Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim, w ramach konkursu pn. 

„EKO-ZLEPEK NIE WYRZUCAJ, WYKORZYSTAJ!”, zgodnie z 

Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), publ. Dz. Urz. UEL Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może 

być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego 

wycofaniem.  
 

 

 

 

 

 

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

         (data i czytelne imię i nazwisko osoby pełnoletniej/ 

 rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 

https://www.jablonowopomorskie.pl/asp/pliki/Szymon/klauzula_swietlica_z_pomyslem.pdf#page=1
https://www.jablonowopomorskie.pl/asp/pliki/Szymon/klauzula_swietlica_z_pomyslem.pdf#page=1

