
Załącznik nr 1 

________________________________________________________ 

GERARD LABUDA 

ŻEGLARZ NA OCEANIE NAUKI 

DLA PRZEDSZKOLAKÓW I UCZNIÓW KLAS 1-8 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: …………………………………………………………………... 

 

ADRES ZAMIESZKANIA: …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

TELEFON: ………………………………………………………………………………………………. 

 

E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………… 

 

SZKOŁA/KLASA: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ADRES SZKOŁY: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

TELEFON/E-MAIL SZKOŁY: …………………………………………………………………………. 

 

 

ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJE WARUNKI REGULAMINU KONKURSU „GERARD 

LABUDA- ŻEGLARZ NA OCEANIE NAUKI” 

 

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

(Miejsce, data)                                                                             (Podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 



ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu udziału w konkursie 

„GERARD LABUDA ŻEGLARZ NA OCEANIE NAUKI” organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w 

Luzinie w zakresie niezbędnym do organizacji i prawidłowego przeprowadzenia konkursu. 

Wyrażam zgodę na publikacje danych osobowych oraz wizerunku dziecka w tym na fotografowanie, 

filmowanie, rejestrowanie i wykorzystanie ich w materiałach prasowych, reklamowych związanych 

organizacją konkursu oraz stronach internetowych zarządzanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną 

w Luzinie. 

…………………………………………………………………………. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka 
 

Informacje dotyczące danych osobowych 

Uczestnik konkursu GERARD LABUDA ŻEGLARZ NA OCEANIE NAUKI przekazując organizatorom, kartę zgłoszenia 

uczestnika akceptuję niniejszy regulamin, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację jego danych 

osobowych. Dane osobowe uczestnika, przetwarzane będą jedynie w zakresie i celu niezbędnym dla 

prawidłowej organizacji konkursu „GERARD LABUDA ŻEGLARZ NA OCEANIE NAUKI” 

Dane osobowe uczestników oraz ich wizerunek mogą zostać publikowane na stronie internetowej organizatora, 

tablicach ogłoszeń w siedzibie organizatora oraz w materiałach prasowych, reklamowych i promocyjnych 

organizatora konkursu. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Luzinie z 

siedzibą w Luzinie ul. Ofiar Stutthofu 56. Podstawą prawną przetwarzania są przepisy art. 6 ust 1 lit. a) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.UE: L z dnia 04.05.2016r . Nr 119/1) tzw. „RODO” Dane osobowe 

uczestnika mogą być udostępniane innym podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora Danych 

Osobowych lub z nim współpracującym w zakresie organizacji konkursu „GERARD LABUDA ŻEGLARZ NA 

OCEANIE NAUKI” tylko w przypadku i zakresie w jakim przekazanie tych danych będzie niezbędne dla 

prawidłowej organizacji konkursu; Osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje 

prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia. Osoba której dane 

dotyczą ma prawo do uzyskania informacji o celu ich przetwarzania, informacji o odbiorcach innych niż 

Administrator Danych Osobowych, a jeśli dane osobowe nie pochodzą od jej samej, ma prawo uzyskać 

informacje dotyczące źródła tych danych. Osobie która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

przysługuje prawo w każdym momencie cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, 

żądania ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych. Cofnięcie zgody lub złożenie któregokolwiek żądania 

wymienionego wyżej nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem 

zgody lub złożeniem żądania. Cofniecie zgody na przetwarzanie lub publikację danych osobowych, złożenie 

żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania będzie skutkować 

brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ich 

publikację jest dobrowolne, jednak ze względu na charakter i formę organizacji Konkursu jest ono niezbędne do 

wzięcia w nim udziału. Dane osobowe, będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu. Po 

tym czasie dane modą być przetwarzane jedynie do celów archiwizacyjnych, statystycznych oraz 

sprawozdawczości. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej 

danych osobowych. Skargi można składać za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, lub bezpośrednio na 

adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator Danych Osobowych 

powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba, która wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych 

osobowych może wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony 

Danych jest dostępny pod adresem email : inspektor.abi@gmail.com 

mailto:inspektor.abi@gmail.com

