
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Wyrażam chęć uczestnictwa w Konkursie NA LOGO CENTRUM FRAME RUNNING 

 

imię i nazwisko ......................................................................................................................... 

data urodzenia, PESEL ………………………………………………………………………. 

miejsce zamieszkania …………………………………………………………………........... 

dane kontaktowe (nr telefonu, adres email) ….…………………………………………….… 

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

 

Oświadczenia: 

Przystępując do konkursu w imieniu własnym/reprezentując Zespół, osobę prawną lub 

jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej oświadczam, że: 

1) Zapoznałem się z warunkami przystąpienia do Konkursu określonymi w Regulaminie i nie 

wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania 

zgłoszenia pracy konkursowej 

2) Jestem związany Regulaminem Konkursu do czasu ogłoszenia wyników konkursu  

i akceptuję ten Regulamin 

 

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

data, miejscowość i podpis Uczestnika Konkursu 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych (RODO) 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , zwanym dalej „RODO”, informuje się, 

że: 

1. Administratorem danych osobowych jest fundacja Złotowianka, ul. Widokowa 1, 77-400 

Złotów. 



2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, e-mail: 

inspektor…………………………………………… Z inspektorem ochrony danych można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez 

fundację Złotowianka oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 

Administratorowi przeprowadzenia Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród 

oraz przetwarzaniem danych w związku z promocją prac. 

4. Organizator ma możliwość przetwarzania danych osobowych Uczestników, zgodnie z art. 6 

lit. e RODO, wyłącznie dla wypełnienia jego usprawiedliwionych celów związanych z 

wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu w stosunku do jej Uczestników; w celu 

organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach 

Konkursu i wydawaniu nagród oraz ich pracach, dla celów promocyjnych Organizatora, na 

stronach internetowych, w mediach, a także w celach archiwizacyjnych. Uczestnicy podają 

swoje dane osobowe dobrowolnie. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby, które będą zainteresowane wynikami 

konkursu, pracami konkursowymi oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym do realizacji celu dla jakiego 

zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonym przepisami prawa, w tym 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2011 r. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o 

ochronie danych osobowych. 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia 

sprzeciwu, na zasadach określonych w art. 21 RODO. 

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości zasady administrowania i przetwarzania danych 

osobowych Uczestników Konkursu NA LOGO CENTRUM FRAME RUNNING 

 

………………………………………………………………………………………………… 

data, miejscowość i podpis Uczestnika Konkursu 



 

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE-RODO na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Oświadczam, że 

zapoznałam/zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

data, miejscowość i podpis Uczestnika Konkursu 


