
 

 

Karta zgłoszenia do uczestnictwa w Konkursie Plastycznym  

dla dzieci  

„Czysta i bezpieczna plaża” 

 

 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w Konkursie Plastycznym „Czysta i bezpieczna plaża ” 

organizowanym przez WFOŚiGW w Olsztynie. 

 

…………………………….. 

data i podpis 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w związku z udziałem w konkursie plastycznym w 

celach związanych z wyłonieniem zwycięzcy konkursu. Powyższa zgoda udzielana jest bezterminowo, jednak ma Pani/ 

Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, co będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.  

 

…………………………….. 

data i podpis  

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów prawnych jest Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn, e-mail: 

info@wfosigw.olsztyn.pl, telefon: 89 522 02 05,  89 522 02 00 

 

1. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Monika Bark, z którą można skontaktować się za pośrednictwem e-mail: 

bark@togatus.pl. 

2. Dane osobowe udostępnione w związku z konkursem są przetwarzane na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie 

danych w celu wyłonienia zwycięzców oraz ogłoszenia wyników konkursu. 

3. Dane osobowe udostępnione w zw. z konkursem będą przetwarzane do czasu wyłonienia zwycięzcy, dane osobowe 

osób których prace zostaną wyłonione będą przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych praw 

oraz roszczeń wynikających z regulaminu niniejszego konkursu. 

4. Dane osobowe uczestników w postaci imienia i nazwiska oraz informacji o wygraniu konkursu zostaną opublikowane 

na stronie internetowej Organizatora www.wfosigw.olsztyn.pl 

5. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją niniejszego konkursu posiada prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) sprostowania swoich danych osobowych, 

c) ograniczenia przetwarzania bądź usunięcia danych (jedynie, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w art. 

17 lub art. 18 RODO), 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa) w przypadku uznania, że Pana/Pani dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w takim samym zakresie jak udział w konkursie. Niepodanie danych 

osobowych i niewypełnienie niniejszego oświadczenia spowoduje odrzucenie zgłoszenia do konkursu. 

 
 

…………………………… 
Podpis osoby zgłaszającej pracę 

 

 

………………………………….. 
  Miejscowość, data 
 

Imię i nazwisko autora pracy 
 

Wiek autora 
 

Adres 

 

Tytuł pracy  

 

Nazwisko Imię opiekuna 

/telefon kontaktowy lub email 
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