
                         
                                                                                                                                            

 Załącznik nr 1 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 do konkursu ornitologicznego „MÓJ ULUBIONY PTAK” 

 
 
 

Nazwa przedszkola/szkoły:............................................................................................................... 
 
 

Adres przedszkola/szkoły: …........................................................................................................... 
 
 

Telefon kontaktowy: …................................................................................................................... 
 

Kategoria konkursu: PRACE PLASTYCZNE 

Lp. Grupa 
wiekowa 

Imię i nazwisko ucznia Imię i nazwisko nauczyciela       Zgoda  
(załącznik nr 2) 

TAK/NIE 

1     

2     

3     

4     

5     

 
 
 

Kategoria konkursu: PRACE FOTOGRAFICZNE 

Lp. Grupa 
wiekowa 

Imię i nazwisko ucznia Imię i nazwisko nauczyciela       Zgoda  
(załącznik nr 2) 

TAK/NIE 

1     

2     

3     

4     

5     

 
 
 
 
 

                                                                                   ….............................................................. 
                                                                                  Podpis i pieczęć Dyrektora Przedszkola/Szkoły 

 
 

                                                                                                                               
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
                                                                                                                              
…………………………………………………. 
imię i nazwisko uczestnika konkursu 
 

………………………………………………... 
 
…………………………………...…………… 
nazwa i adres szkoły/ przedszkola 
 
                              Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Ja niżej podpisany/a wyrażam  zgodnie z art. 7 ust. 2   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego         
i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i 
zbieranie moich danych osobowych przez LOP Okręg w Płocku na potrzeby organizowanego 
konkursu  „Mój ulubiony ptak” poprzez opublikowanie danych osobowych, imienia i 
nazwiska, wizerunku, uzyskanych wyników oraz publicznego odczytania powyższych danych  
podczas wręczania nagród. Jestem świadomy, że zgoda jest dobrowolna i mogę ją wycofać                         
w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia do udziału w 
konkursie.  
 
…………………..............………………………………………………………………………. 

data  i czytelny podpis uczestnika konkursu lub rodzica / prawnego opiekuna dziecka niepełnoletniego 

 
Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych jest   Liga Ochrony Przyrody Okręg w Płocku, ul. Misjonarska 22     
lok. 6 A, 09-402 Płock, tel. 24 2688753 

2.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu postępowania związanego z organizacją konkursu 
„Mój ulubiony ptak” zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą oraz regulaminem. W zakresie 
wykorzystania wizerunku dane przetwarzane są na podstawie zgody uczestnika konkursu lub 
rodzica/opiekuna prawnego dziecka niepełnoletniego do celów promocyjnych.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy                
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie wykorzystanie 
wizerunku.  

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku ma charakter  
dobrowolny. Można ją wycofać w każdym momencie, co skutkować będzie niemożliwością 
wzięcia udziału w konkursie.  

5. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na 
podstawie przepisów prawa.  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 
zostały zebrane. W zakresie wykorzystania wizerunku dane mogą być przetwarzane do czasu 
wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora 
danych.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych  i powiązanych z nimi danych oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 


