
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Zgłaszam swoje uczestnictwo w Konkursie „MODA NA ŚRODOWISKO” 

wyrażając zainteresowanie wzięciem udział w konkursie, zgodnie z postanowieniami regulaminu. 

 (Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich poniższych danych). 
 

  

 

Jednocześnie poniżej wskazuję dane adresowe placówki oświatowej do której uczęszczam. 

 

 
 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKA KONKURSU 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w niniejszym konkursie, na przetwarzanie danych osobowych oraz na umieszczenie na stronach 

internetowych Organizatora oraz w mediach społecznościowych Organizatora informacji ze wskazaniem z imienia i nazwiska jego osoby w 

przypadku zwycięstwa w ramach listy laureatów, a także na analogiczne opublikowanie zdjęć wykonanych podczas uroczystości wręczenia 

nagród. 

Data i miejsce podpisania zgłoszenia Podpis Rodzica / Opiekuna prawnego 

 

Prosimy przesłać kartę zgłoszeniową drogą pocztową wraz ze zdjęciem pracy konkursowej na 

poniższy adres Związku Gmin Wierzyca z napisem na kopercie „KONKURS EKOLOGICZNY”. 

Organizator konkursu – Związek Gmin Wierzyca 

 

Małgorzata Alechniewicz 
Tel.: (58) 531 38 02 
Związek Gmin Wierzyca 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18 
83-200 Starogard Gdański 
 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 

 

KLASA, OD WRZEŚNIA 2020 ROKU 

 

TELEFON KONTAKTOWY RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

ADRES E-MAIL RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

(WYŁĄCZNIE DO PRZESYŁANIA INFORMACJI O IV MS) 

(WYŁĄCZNIE DO PRZESYŁANIA INFORMACJI O KONKURSIE) 

 

ADRES PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 

 

NAZWA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA UCZESTNIK 

 

TELEFON PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 



 
 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

W związku z realizacją wymogów 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, tzw. „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania 

danych osobowych uczestników konkursu w Związku Gmin Wierzyca oraz o przysługujących 

uczestnikom prawach z tym związanych. 

1) Administratorem danych osobowych uczestników jest Związek Gmin Wierzyca, ul. Gen. 

Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gd., tel. 58 562 19 97, e-mail: 

sekretariat@zgwierzyca.pl  

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e:mail: iod@zgwierzyca.pl  

3) Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe uczestnika i jego opiekuna na 

podstawie udzielonej przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, a w zakresie, w jakim przetwarzanie jest nakazane przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, na podstawie tych przepisów,  

4) Dane osobowe uczestnika przetwarzane są w celu/celach: 

 organizacja konkursu; 

 wręczenie nagród laureatom; 

 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – Związek Gmin 

Wierzyca; 

 w pozostałych przypadkach dane osobowe uczestnika przetwarzane są wyłącznie na 

podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu określonym w treści zgody. 

5) w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt. 4 

odbiorcami danych osobowych uczestnika mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w 

zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

6) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym do celów archiwalnych w interesie publicznym. 

7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikowi i jego opiekunowi prawnemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
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 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

 prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w 

przypadku gdy: 

 przetwarzanie danych osobowych nie jest już niezbędne do celów, dla których były 

one zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych 

osobowych, 

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania 

danych, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisów prawa; 

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów przetwarzania, ale osoba, 

której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 

ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec 

podstawy sprzeciwu; 

 prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 

przesłanki: 

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane 

dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

 zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją uczestnika, w przypadku 

przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 



 
 

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, 

w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i 

wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w 

szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje uczestnikowi prawo 

do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 

prawem. 

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Związku Gmin 

Wierzyca danych osobowych uczestnika, przysługuje uczestnikowi prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, 

której dane dotyczą, podanie przez uczestnika danych osobowych Administratorowi ma 

charakter dobrowolny. 

11) Podanie przez uczestnika danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 

umowa. 

12) W toku przetwarzania dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

13) Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie 

będą podlegać profilowaniu. 


