
 
 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu pt. ,,Drugie życie odpadów”  

 

 

Karta zgłoszenia do konkursu pt. ,,Drugie życie odpadów” 

przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego. 

Praca indywidualna 

 

Imię i nazwisko ucznia    

 

Klasa i wiek uczestnika  

 

Adres zamieszkania  

 

Nazwa i adres szkoły ucznia  

 

Adres kontaktowy e-mail 

oraz nr telefonu szkoły 

zgłaszającej 

 

 

 

 

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

      Data i miejscowość                                                                                      Imię i nazwisko nauczyciela 

 

 

 

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

          Pieczęć szkoły         Podpis dyrektora szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia do konkursu pt. ,,Drugie życie odpadów” 

przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego. 

Praca zbiorowa 

 

Imiona i nazwiska 

uczestników/ ew. klasa   

 

 

Klasa i wiek uczestników  

 

Nazwa i adres szkoły 

uczniów 

 

 

Adres kontaktowy e-mail 

oraz nr telefonu szkoły 

zgłaszającej 

 

 

 

 

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

      Data i miejscowość                                                                                      Imię i nazwisko nauczyciela 

 

 

 

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

          Pieczęć szkoły         Podpis dyrektora szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Wymagane zgody i oświadczenia * 

1. Zgoda przedstawiciela ustawowego ucznia  na udział w konkursie pt. ,,Drugie życie odpadów”. 

Ja, ................................................................................, jako przedstawiciel ustawowy 
                            (imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego) 
 

……………………………….…………………………………….................. wyrażam zgodę na udział   

                                 (imię i nazwisko uczestnika konkursu ) 

ww.  konkursie, na zasadach określonych w Regulaminie konkursu. 

 

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

                                                                          ( data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego) 

                                              

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy wszystkich uczestników – w imieniu 

niepełnoletniego ucznia wypełnia opiekun ustawowy) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych objętych zgłoszeniem do udziału w konkursie 

pt. ,,Drugie życie odpadów” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu. 

 

                         ………..………………………………….……………………………………….. 
         (data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego 

uczestnika) 

 

3. Zgoda na publikację danych osobowych (dotyczy wszystkich uczestników - w imieniu 

niepełnoletniego ucznia wypełnia opiekun ustawowy) 

Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych (w zakresie imienia i nazwiska, nazwy i adresu 

szkoły) oraz wyniku uzyskanego w ww. konkursie.  

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

    (data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika) 
 

4. Zgoda na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku (dotyczy wszystkich uczestników -  

w imieniu niepełnoletniego ucznia wypełnia opiekun ustawowy) 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w związku  z udziałem w ww. 

konkursie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062) 

                             …………..………….………………………………………………………. 
    (data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika) 

 



 
 

 

 

5. Oświadczenie o autorstwie (dotyczy wszystkich uczestników - w imieniu niepełnoletniego 

ucznia wypełnia opiekun ustawowy) 

Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości 
…………………………………………………  (imię i nazwisko uczestnika konkursu) i nie narusza praw autorskich 
oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że nie została zgłoszona do innych konkursów  
o podobnej tematyce. 

                            ………………….………….…………………………………………………… 
    (data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika) 

 

6. Oświadczenie o przekazaniu praw do pracy (dotyczy wszystkich uczestników - w imieniu 

niepełnoletniego ucznia wypełnia opiekun ustawowy)                                         

Wyrażam zgodę na udzielenie Organizatorowi konkursu nieodpłatnej, bezterminowej  

i nieograniczonej terytorialnie możliwości umieszczenia pracy w całości lub w częściach  

na stronach internetowych organizatora konkursu, wykonanie reprodukcji, powielanie w materiałach 

promocyjnych i edukacyjnych związanych z działalnością Organizatora. 

 

                                               

……………..……………………………………………….………………… 
    (data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika) 

 

Podpisane oświadczenie jest równoznaczne z bezterminowym zrzeczeniem się autorskich praw 

majątkowych do projektu na rzecz Organizatora konkursu na wszystkich polach eksploatacji na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

 

 

7. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

a) Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu. 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole. 

b) Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa,  

tj. przeprowadzenie postępowania konkursowego (konkursy, olimpiady i turnieje). W zakresie 

danych takich, jak: imię i nazwisko uczestnika, adres, adres e-mail, numer telefonu, klasa, nazwa  

i adres szkoły oraz wynik postępowania konkursowego, (tj. konkursy, olimpiady i turnieje) 

kategorię odbiorców stanowią odbiorcy publiczni. 

c) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. 

 

   ………………………………………………………….…………………. 
    (data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika) 

 

 

* Wymagane zgody i oświadczenia powinny być złożone przez każdego uczestnika konkursu. 

 



 
 

 

 

 

Formularz klauzuli informacyjnej dotyczącej zbierania danych osobowych* 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego, adres:  

ul. Piastowska, 45-082 Opole, adres e-mail: umwo@opolskie.pl; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować  

w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

iod@opolskie.pl; 

3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c i art. 

9 ust. 2 lit. a) RODO; 

4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 

przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę 

powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. 

kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą 

świadczącym usługę  

z zakresu ochrony danych osobowych); 

5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej; 

6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. 

ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2006 r. nr 

97, poz. 673); 

2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów;  

4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowaniu w oparciu 

o Państwa dane osobowe. 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z Formularzem klauzuli informacyjnej dotyczącej zbierania danych 

osobowych. 

   ………………………………………………………….…………………. 
(data i czytelny podpis uczestnika/ przedstawiciela ustawowego uczestnika) 
 
 
 
 

* Formularz składają zarówno uczestnicy konkursu jak i nauczyciel/ dyrektor szkoły zgłaszającej. 

 

 


