
 
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA DO KONKURSU 

WRAZ ZE ZGODAMI RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW 
 

„Moja miejscowość, moja gmina – mój świat dziś i za 10 lat” 

 

Imię uczestnika:  …………………………………………………………….……….. 

Nazwisko uczestnika:  …………………………………………………….………… 

Klasa:  ………………………………………………………………………………….…… 

Nazwa szkoły:……………………………………………………………………….…… 

Telefon jednego z rodziców/opiekunów: …………………………………… 

 

Należy zaznaczyć poniższe opcje (można zaznaczyć obie): 

      Uczestnik zamieszkuje na terenie Gminy Popielów 

      Uczestnik uczęszcza w roku szkolnym 2019/2020 do jednej ze szkół w Gminie Popielów 

 

Oświadczam*), że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu organizowanego przez Gminę  
Popielów  pn. „Moja miejscowość, moja gmina – mój świat dziś i za 10 lat”, zamieszczonego  
na stronie internetowej Urzędu www.popielow.pl  i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte.   

 

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

 

Oświadczam*), że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie 
zgłoszenia uczestnictwa  przez organizatora – Gminę Popielów na potrzeby realizacji i 
promocji konkursu pn. „Moja miejscowość, moja gmina – mój świat dziś i za 10 lat.    

 

  ……………………………………………………………….. 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

 

*) podpisanie oświadczenia jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie 

 

http://www.popielow.pl/


 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu 

 
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 (zwanej dalej RODO)  informujemy 

że:  

1. Administratorem danych jest Gmina Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, tel: (77)  469 20 27,  

e-mail: ug@popielow.pl ( dalej: Administrator danych) . 
2. Może się Pani/Pan  kontaktować w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych z wyznaczonym  

inspektorem ochrony danych osobowych kierując korespondencję na adres Administratora danych lub za 

pomocą poczty elektronicznej e-mail: iod@popielow.pl   

3. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby organizacji konkursu pn. „Moja miejscowość, moja gmina – 

mój świat dziś i za 10 lat”, wyłonienia laureatów konkursu, jak też na potrzeby działań promocyjnych,  na 

podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,  o której mowa w art.6 ust. 1 lit. a RODO 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być  udostępnione odbiorcom takim jak: podmioty odpowiedzialne za  

prowadzenie i utrzymanie strony www, oraz podmiotom zapewniającym obecność Administratora  w me-

diach społecznościowych. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być również  podmioty i instytucje których do-

stęp do danych  możliwy jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa  (m.in. sąd, organy ścigania)  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 

oraz nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na  profi-

lowaniu,  

6. Posiada Pani/Pan  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Posiada Pani/Pan  prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ogranicze-

nia przetwarzania  danych; 

8. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z  wymogami prawa ma Pani/Pan 

prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (ad-

res  

siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

9. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do rozliczenia merytorycznego i finansowego Konkursu pn. 

„Moja miejscowość, moja gmina – mój świat dziś i za 10 lat”, zaś w zakresie niezbędnym do udokumento-

wania wydarzenia – Konkursu,  przez czas wynikający z przepisów prawa o archiwizacji oraz zgodnie z ob-

owiązującą u Administratora instrukcją kancelaryjną.   

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe wzię-

cie udziału w konkursie.  
 

 

 

 

 

 

 

 


