
 
Załącznik nr 1 
do Regulaminu konkursu o tematyce ekologicznej  
o tematyce ekologicznej skierowanego do uczniów 
szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych  
z terenu województwa mazowieckiego  
pn.: „Adaptacja do zmian klimatu według mnie”. 

    ……………………………. 
     Pieczęć szkoły 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ 
SKIEROWANEGO DO UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  

I PONADGIMNAZJALNYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  
PN.: „ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU WEDŁUG MNIE” 

Nazwa i adres szkoły: ………………..................................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………… tel.: ………………………………………... 

Lp. 
 

Imię i nazwisko autora 
pracy 

 

Wiek 
autora 
pracy 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 
prawnego autora pracy 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, a także moich 
w zakresie imienia, nazwiska i wizerunku, przez Zarząd Województwa 
Mazowieckiego oraz Komisję Europejską, w ramach przeprowadzenia 
konkursu „Adaptacja do zmian klimatu według mnie”. Mam prawo w dowolnym 
momencie wycofać zgodę, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej 
cofnięciem.  
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku dziecka na stronie 
internetowej. 

1.  Do wypełnienia Do 
wypełnienia 

Do wypełnienia 
Do wypełnienia 

 

 
___________________________________ (podpis autora pracy) 
  
Dane przedstawiciela ustawowego autora pracy:  

……………………………………………………… 
(Imię i nazwisko) 

……………………………………………………… 
(nr telefonu) 

………………………………………………………       
(adres e-mail) 

Dane nauczyciela/opiekuna zgłaszającego pracę konkursową autora pracy:  

……………………………………………………… 

(Imię i nazwisko) 

……………………………………………………… 

(nr telefonu) 

………………………………………………………                 
(adres e-mail) 

……………………………………………………….      …………………………………………………………                
  Data i podpis nauczyciela/opiekuna zgłaszającego pracę konkursową   Data, podpis i pieczęć dyrektora 

 



I. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych autora pracy konkursowej 
(imię i nazwisko, wiek, klasa i szkoła, do której uczęszcza, wizerunek), opiekuna 
prawnego autora (imię i nazwisko, wizerunek) oraz opiekuna zgłaszającego pracę 
konkursową (imię i nazwisko, wizerunek) 

Informuję, że: 

1. administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, dane 

kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59 79 100, email: 

urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp; 

2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 59 79 663; e-mail: 

iod@mazovia.pl. 

Dane osobowe: 

1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 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, dalej zwane RODO, w celu 

przeprowadzenia cyklicznego konkursu o tematyce ekologicznej na podstawie 

wyrażonej zgody;  

2. mogą zostać udostępnione: 

a. wydawnictwom opracowującym materiały dla Samorządu Województwa 

Mazowieckiego w zakresie: imię, nazwisko, wiek, wizerunek (zdjęcie); 

b. na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego,  

w prasie, w mediach, w wydawnictwach promujących województwo 

mazowieckie w zakresie: imię, nazwisko, wiek dziecka, wizerunek (zdjęcie); 

c. podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną 

administratora; 

d. fundatorowi głównej nagrody – Komisji Europejskiej. 

3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji; 

4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie 

indywidualnej. 

Przysługuje prawo żądania:  

1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na 

zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania, przeniesienie oraz 

cofnięcie zgody; 

2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych 

– na zasadach określonych w RODO. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem udziału  

w konkursie. W przypadku nie podania danych osobowych zgłoszenie udziału  

w konkursie zostanie odrzucone. 

___________________________________ (podpis autora pracy) 

___________________________________ (podpis przedstawiciela ustawowego autora pracy) 

___________________________________ (podpis nauczyciela/opiekuna zgłaszającego 

autora pracy) 

mailto:urzad_marszalkowski@mazovia.pl
mailto:iod@mazovia.pl


II. Akceptacja Regulaminu 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

___________________________________ (podpis autora pracy) 

___________________________________ (podpis przedstawiciela ustawowego autora 
pracy) 

___________________________________ (podpis nauczyciela/opiekuna zgłaszającego 
autora pracy) 

III. Oświadczenie o posiadaniu dowodu osobistego/ paszportu 

Oświadczam, że posiadam aktualny dowód osobisty lub paszport. 

___________________________________ (podpis autora pracy) 

___________________________________ (podpis przedstawiciela ustawowego autora 
pracy) 

___________________________________ (podpis nauczyciela/opiekuna zgłaszającego 
autora pracy) 


