
Zał. 1. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Artystycznego  
„Po co nam Konstytucja?” 

Imię i nazwisko uczestnika: _____________________________     wiek_____ 
Adres:____________________________________________________________ 
Tytuł pracy konkursowej: 
______________________________________________________________  

Wyrażam zgodę na udział w konkursie artystycznym „Po co nam Konstytucja?”zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Jedlni Letnisko i Wrzosowa  i akceptuję warunki regulaminu kon-
kursu zamieszczonego na stronie www.jedlnia-wrzosow.org  W przypadku zdobycia nagrody lub 
wyróżnienia w konkursie wyrażam zgodę na przekazanie nieograniczonych jakimikolwiek prawami 
osób trzecich autorskich praw majątkowych do nagrodzonej lub wyróżnionej pracy.Wyrażam zgodę 
na opublikowanie swojej pracy konkursowej, imienia i nazwiska, wieku, wizerunku oraz miejsco-
wości zamieszkania na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Organizatora.  
——————————————————————————————- 
Podpis uczestnika 18 lat i powyżej 

1.Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest  Stowarzyszenie Przyjaciół Jedlni Letni-
sko i Wrzosowa  Pl.J.Piłsudskiego 3 26-630 Jedlnia-Letnisko.  

2.Zakres przetwarzanych danych obejmuje poniższe dane.Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
tj. zgody osoby, której dane dotyczą, w celu przeprowadzenia konkursu artystycznego pt.Po co nam Konstytucja?”.  
W przypadku uczestnika konkursu: · imię i nazwisko· wiek· adres · wizerunek, w przypadku jego przekazania / wyko-
nania podczas ewentualnej ceremonii wręczenia nagród  
W przypadku opiekuna prawnego uczestnika konkursu: · podpis 
· imię i nazwisko· numer telefonu, adres e-mail w przypadku jego podania· wizerunek, w przypadku jego przekazania / 
wykonania podczas ewentualnej ceremonii wręczenia nagród  
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania, a następnie będą przechowywane w celach ar-
chiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy. 

3.Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnio-
nym do dostępu do tych danych. Dostęp do danych posiadają Organizator i członkowie Komisji konkursowej.Osobie, 
której dane dotyczą, przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 RODO, w szczegól-
ności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, prawo do usunięcia danych oraz ograniczenia ich prze-
twarzania oraz w art. 21 (prawo do sprzeciwu), o ile będą miały zastosowanie. Dane osobowe nie będą przetwarzane w 
sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w 
podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,00-193 
Warszawa  
 
Zgoda opiekuna prawnego/rodzica na udział dziecka od 12 do lat 18 w konkursie:  
„Po co nam  Konstytucja?”  

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: 
______________________________________________  
Dane kontaktowe rodzica/opiekuna prawnego(nr tel/e-mail) 
_________________________________________________________________ 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka wiek) 
_________________________________________________________________ 
w konkursie artystycznym „Po co nam Konstytucja?”zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przy-
jaciół Jedlni Letnisko i Wrzosowa  i akceptuję warunki regulaminu konkursu zamieszczonego na 



stronie www.jedlnia-wrzosow.org  W przypadku zdobycia nagrody lub wyróżnienia w konkursie 
wyrażam zgodę na przekazanie nieograniczonych jakimikolwiek prawami osób trzecich autorskich 
praw majątkowych do nagrodzonej lub wyróżnionej pracy wraz z prawem zezwalania na wykony-
wanie zależnego prawa autorskiego.  
Wyrażam zgodę na opublikowanie pracy konkursowej, imienia i nazwiska dziecka, jego wieku, wi-
zerunku oraz miejsca zamieszkania (miasto), jeśli jego praca zdobędzie nagrodę główną, lub zosta-
nie wyróżniona na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Organizatora.  

_____________________________________________________ 
 miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 


