
Załącznik Nr 2

Karta

zgłoszenia (przesłana wraz z pracą)  do IV edycji konkursu plastycznego na
przyrodniczo-ekologiczną ozdobę/kartkę świąteczno-noworoczną.

do 30 października 2020 r. (proszę telefonicznie podać ile osób bierze udział)

Dane uczestnika konkursu:                                                                                                                               
Imię i nazwisko ucznia/klasa

………………………………………………………………………………….....................                           
Nazwa szkoły

……………………………………………………………………………………………… 

Adres szkoły 

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

Telefon ……………………………………………...

E-mail ………………………………………………..

Imię i nazwisko
opiekuna konkursu ………………………………………………………………………

Data i podpis osoby zgłaszającej

……………………………………………………………………..



Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ................................................................................................................. 

w/w  konkursie  organizowanym  przez  Zespół  Parków  Krajobrazowych  w  Przemyślu,  37-700  Przemyśl,
ul. Tadeusza Kościuszki 2 oraz na przetwarzanie Jego danych osobowych: imię i nazwisko, klasa, szkoła w zakresie organizacji
konkursu.
Akceptuję Regulamin konkursu i wyrażam zgodę na publikację na stronach internetowych i w prasie wizerunku mojego dziecka
na zdjęciach wykonanych podczas trwania konkursu a także zgody na ich publikację i rozpowszechnianie w celach informacyjno
– promocyjnych.

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że: 

1)  Administratorem  danych  osobowych  jest  Zespół  Parków  Krajobrazowych  w  Przemyślu,  37-700  Przemyśl,  ul.  Tadeusza
Kościuszki 2 (dalej „Administrator”), NIP: 795-10-49-759, REGON: 005070324, reprezentowany przez Dyrektora tut. Zespołu,
tel. 16 670 39 69 w. 20;

2) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie: a) art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO
oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r.  poz. 374 z późn. zm.) - celem zapobiegania i zwalczania epidemii
wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2; 

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w w/w konkursie;

4)  Więcej  informacji,  w  szczególności  o  procesach  przetwarzania  danych,  Twoich  prawach  oraz  podstawie  przetwarzania
znajdziesz w naszej Polityce Prywatności pod adresem http://www.zpkprzemysl.pl/index.php?fsid=1&ssid=182 

...............................................
      podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

            

http://www.zpkprzemysl.pl/index.php?fsid=1&ssid=182

