
KARTA    ZGŁOSZENIA   PRACY 

w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży ze szkół jasielskich na temat: 

„Wojna polsko-bolszewicka i Bitwa Warszawska 1920 r.” 

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

Nazwa i adres szkoły (podstawowej lub ponadpodstawowej), klasa:…………………...….... 

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

Adres zamieszkania:………………………………………………………….............................. 

Numer telefonu:………………………… Adres e-mail:…………………………………..….… 

Oświadczam, że przesłany projekt jest mojego autorstwa i nie brał udziału w żadnym innym konkursie, 

posiadam do niego wyłączne osobiste i majątkowe prawa autorskie. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu 

i przyjmuję do wiadomości wszelkie zawarte w nim uregulowania. W przypadku wygrania Konkursu 

zobowiązuję się do zawarcia z jego Organizatorem umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do 

zwycięskiego projektu w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu. 

………………………………………………………………………………………………… 
(data i podpis Uczestnika Konkursu/podpis przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego w przypadku 

niepełnoletnich Uczestników Konkursu)  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzania Konkursu. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i udzielane na czas nieokreślony. W każdej chwili Uczestnikowi Konkursu 

przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

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

(data i podpis Uczestnika Konkursu/podpis przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego w przypadku 

niepełnoletnich Uczestników Konkursu)  

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 

maja 2016 r., s.1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, Organizator informuje, a Uczestnik Konkursu przyjmuje do 

wiadomości co następuje: administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Stowarzyszenie Miłośników Jasła 

i Regionu Jasielskiego, ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło; dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz w celach archiwizacyjnych i będą udostępniane 

podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy przepisów prawa; podanie danych osobowych oraz zgoda na ich 

przetwarzanie jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością uczestnictwa w Konkursie; dane 

osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu; 

Uczestnikowi Konkursu przysługuje: prawo dostępu do treści jego danych osobowych; prawo sprostowania danych 

osobowych; w zakresie wynikającym z przepisów prawa – prawo do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych; prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie 

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

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli zdaniem Uczestnika Konkursu przetwarzanie jego 

danych osobowych narusza przepisy prawa. 


