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Zgłoszenie uczestnika konkursu "Dbam o środowisko!" 

Konkurs "Eko-bajka". Konkurs organizowany przez Wójta Gminy Oświęcim. 

Imię i nazwisko uczestnika: 

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

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika: 

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

Adres zamieszkania Uczestnika: 

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

Data urodzenia Uczestnika: ................................................. 

Telefon kontaktowy: ........................................................... 

Oświadczam, że znane są mi zapisy Regulaminu konkursu "Eko-bajka", w tym dotyczące 

praw autorskim. 

 

 

data, podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych 

mojego dziecka/podopiecznego ......................................1 przez  Wójta Gminy Oświęcim, 

ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim oraz podmioty przez niego upoważnione, w zakresie 

związanym z udziałem w konkursie pn. "Eko-bajka". Jednocześnie potwierdzam, że 

zapoznałem/am się z przedłożoną mi poniżej klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych. 

 

 

data, podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika 

1  należy podać imię i nazwisko Uczestnika 
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Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679  

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) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119.1  

z 04.05.2016r.) informuję, że: 

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 

32-600 Oświęcim 

2.Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 

(IOD),  

e-mail: iod@gminaoswiecim.pl, tel. 33 844-95-35 

3.O ile we wniosku lub formularzu nie określono inaczej, to Państwa dane osobowe są 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) w/w rozporządzenia - osoba, której dane dotyczą 

wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 

określonych celów. 

4.Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie na 

plakat związany z ochroną środowiska. 

5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  

(Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa. 

6.Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym do 

uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów. 

7.Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 

nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane 

organizacjom międzynarodowym. 

8.Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, 

9.Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

 

 


