
Załącznik nr 2 
do regulaminu Gminnego Konkursu 

na bajkę profilaktyczną 
„Rodzinna Apteczka” 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 
 
 
………………………………………………………………..…… 
Adres zamieszkania  
 
 
………………………………………………………………..…… 
telefon kontaktowy/adres e-mailowy  
 
 
………………………………………………………………..…………………………………. 
Tytuł pracy zgłoszonej do konkursu  

 

 

 

O świadczenie uczestnika 

Gminnego Konkursu na bajkę profilaktyczną pt. „Rodzinna Apteczka” 

 

1. Oświadczam, że przedłożona praca jest mojego autorstwa, i że w związku                                     

z wykonaniem pracy, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 

2. Oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu.  

3. Oświadczam, że w wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojej pracy w zbiorze 

bajek profilaktycznych Urzędu Miasta i Gminy Skawina i Biblioteki Pedagogicznej. 

4. Oświadczam, że zapoznałam(-em) się Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuję. 

 

 

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

                                                                              Data i podpis uczestnika 

 



5. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, WYKORZYSTANIE 

WIZERUNKU ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu moich danych osobowych zawartych                

w formularzu zgłoszeniowym w celu organizacji, uczestnictwa i promocji konkursu na bajkę 

profilaktyczną „Rodzinna Apteczka”. Dane przetwarzane są w celu identyfikacji autorów prac 

konkursowych i wyłonienia laureatów oraz umożliwią Organizatorom prezentację zwycięskich prac                         

i upowszechnianie informacji o finalistach i laureatach konkursu.  

 

Zezwalam na wykorzystanie i rozpowszechnianie przez organizatorów konkursu mojego wizerunku 

utrwalonego podczas ceremonii wręczania nagród jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym                    

w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) poprzez jego publikację w materiałach promocyjnych, na 

stronach internetowych i portalach społecznościowych Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie, Urzędu 

Miasta i Gminy Skawina oraz Centrum Wspierania Rodziny.  
 

1. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

2. Dla potrzeb, odpowiednio do wyrażonej powyżej zgody, mój wizerunek może być użyty do 

różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także 

zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, 

natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z udziałem uczestnika mogą być cięte, montowane, 

modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu, bez 

obowiązku akceptacji produktu końcowego. 

3. Wizerunek nie będzie użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla uczestnika lub naruszającej                     

w inny sposób jego dobra osobiste. 

 

….…….………………………. 

Podpis uczestnika 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są organizatorzy konkursu: 

a. Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie, ul. Mickiewicza 26, 32-050 Skawina. Z inspektorem ochrony danych 

można kontaktować się w sposób iodo@bibpedskawina.pl 

b. Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 1, 32-050 Skawina. Z inspektorem ochrony danych można 

kontaktować się poprzez adres iodo@gminaskawina.pl 
 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, uczestnictwa i promocji konkursu na bajkę 

profilaktyczną „Rodzinna Apteczka” (dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym) – podstawą przetwarzania jest 

wyrażona przez Panią/Pana zgoda.  

3. Pani/Pana dane będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów 

prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie. 

W zakresie rozpowszechniania wizerunku laureatów i finalistów zarejestrowanego podczas ceremonii wręczania 

nagród odbiorcami mogą być osoby mające dostęp do materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz 

korzystające z sieci Internet oraz portali społecznościowych Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie, Urzędu Miasta                  

i Gminy Skawina oraz Centrum Wspierania Rodziny. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów, do momentu wycofania 

zgody na przetwarzanie oraz do momentu przedawnienia roszczeń. 

5. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w formularzu uczestnictwa stanowi warunek 

uczestnictwa w konkursie.   

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 


