Załącznik Nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
„PRZYŁĄCZ SIĘ DO ZWALCZANIA AGRESJI I HEJTU W SIECI”
Imię i nazwisko oraz adres uczestnika ( proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Wiek ………………………. klasa……………………………
Nazwa szkoły z adresem …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….………
tel. do szkoły.……………………………….
e-mail do szkoły ……………………………………………………..…………………..
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

……………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji Konkursu (zgodnie
z Ustawą z dnia 30.08.2019 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781).
Podpisanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.
Oświadczam, że przedłożona praca została wykonana przeze mnie
samodzielnie.
....................................................................
czytelny podpis autora pracy
Data ………………………………………….

Oświadczenie rodziców/ przedstawicieli ustawowych uczestnika Konkursu:
„PRZYŁĄCZ SIĘ DO ZWALCZANIA AGRESJI I HEJTU W SIECI”
Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu: ………………………………………..
Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego: ……………………………….
Adres przedstawiciela ustawowego:

……………………………………….

Numer telefonu i e-mail przedstawiciela ustawowego:
…………………………………………………………………………………
Jako przedstawiciel ustawowy wymienionego wyżej Uczestnika Konkursu „PRZYŁĄCZ SIĘ
DO ZWALCZANIA AGRESJI I HEJTU W SIECI”, niniejszym oświadczam, że nieodpłatnie
przenoszę wszelkie prawa do nadesłanej pracy na Konkurs „Przyłącz się do zwalczania agresji
i hejtu w sieci” zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji w Suchej Beskidzkiej.
Oświadczam ponadto, iż:
• dziecko jest autorem dostarczonej pracy i posiada do nich prawa autorskie, nie
naruszając praw autorskich osób trzecich.
• zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu i w pełni go akceptuję.
• wyrażam zgodę na publikację i niekomercyjne rozpowszechnianie (także
w Internecie) zgłoszonej przez dziecko pracy konkursowej, a także na utrwalanie
przez Organizatora wizerunku uczestnika Konkursu oraz mojego wizerunku w trakcie
rozstrzygnięcia oraz na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora tych
wizerunków dla celów sprawozdawczych związanych z Konkursem.
• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu przez
organizatorów Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). Dane osobowe będą wykorzystane
do celów promocyjno-edukacyjnych.
………………………………………………………
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych – art. 13 RODO administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej – adres: ul. Mickiewicza 42, 34-200 Sucha Beskidzka;
dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: adres e-mail:iod.kpp@sucha-beskidzka.policja.gov.pl. Pani/Pana dane
osobowe są przetwarzane w celu: realizacji konkursu, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych
osobowych (art.6 ust. 1 lit. a i e RODO); Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny
do realizacji konkursu, dla którego zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż
wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego; Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

………………………………………………………
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna

