
  
 

 
Załącznik nr 1 do REGULAMINU KONKURSU: „CHOINKA W EKO ODSŁONIE” 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU „CHOINKA W EKO ODSŁONIE” 
 

 
……………………………dnia…………………... 

(miejscowość i data) 
 

Uczestnik Konkursu  
 
 
 

 
 

(nazwa grupy przedszkolnej oraz liczba dzieci w grupie) 

 
 
 
 

 
(nazwa i adres przedszkola) 

Osoba do kontaktu  
(nauczyciel, wychowawca, dyrektor): 

 
 
 

(imię i nazwisko) 
 
 
 

(e-mail) 

 
W załączeniu 3 zdjęcia Pracy – choinki udekorowanej ozdobami zrobionymi z odpadów. 
 
 

OŚWIADCZENIE ZGODNIE Z REGULAMINEM KONKURSU: 
 

1. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. 
2. Zezwalam/nie zezwalam na wykorzystanie danych Uczestnika Konkursu podanych w Formularzu 

Zgłoszeniowym przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu oraz klauzuli 
informacyjnej dotyczącej zbierania danych osobowych. 

3. Do Formularza zgłoszeniowego dołączone zostały 3 zdjęcia Pracy. 
4. Oświadczam, iż z chwilą zgłoszenia grup przedszkolnych do udziału w Konkursie, przenoszę 

nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do zdjęć Pracy na zasadach opisanych  
w Regulaminie Konkursowym. 

5. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane  
w Regulaminie Konkursu. 

 
 
 

………………………………………………………. 
(podpis dyrektora) 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatora: 
 

Klauzula Informacyjna 

Administratorem  Państwa  danych osobowych jest Związek Międzygminny „Komunalny Związek Gmin 
Regionu Leszczyńskiego” reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu KZGRL z siedzibą w Lesznie, 
ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno, NIP 6972307203, REGON 302303942. Mogą się Państwo 
skontaktować drogą elektroniczną na adres: e-mail:  sekretariat@kzgrl.pl, poprzez Elektroniczną 
Skrzynkę Podawczą zlokalizowaną na platformnie ePUAP pod adresem: /KZGRL/SkrytkaESP,  
telefonicznie pod numerem: 65-529-49-34 lub pocztą   tradycyjną na adres podany wyżej. 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo  skontaktować 
poprzez  e-mail: iod@kzgrl.pl, pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony 
danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Państwa dane podane w tym formularzu lub później w trakcie trwania Konkursu będą przetwarzane 
 w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu pod nazwą „CHOINKA W EKO ODSŁONIE” oraz publikacji 
informacji o laureatach Konkursu, a także ich prac na stronach internetowych KZGRL: www.kzgrl.pl, 
www.edukacja.kzgrl.pl i w mediach społecznościowych: facebook.pl/kzgrl Podstawą prawną 
przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 3 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych uniemożliwia udział  
w konkursie. 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo:  dostępu  
do swoich danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo żądania  
ich sprostowania (poprawiania), usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których 
zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane 
niezgodnie z prawem, ograniczenia ich przetwarzania .  

Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim – dostawcą 
usługi IT w zakresie obsługi systemu informatycznego, audytorom oraz firmom posiadającym 
uprawnienie do kontroli Administratora z mocy prawa. 

Dane udostępnione przez Państwa nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
nie będą podlegały profilowaniu. 

Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych 
danych. Obowiązek ten  wynika z uprawnień stron - dochodzenia swoich roszczeń, uprawnień organów 
kontrolnych oraz kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt 
dla organów gmin i związków międzygminnych o symbolu 605 – BE10, tj. przez okres min 10 lat liczony 
od 1 stycznia roku następnego. 

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

 


