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Formularz Konkursowy 

UCZESTNIK: 

Imię i nazwisko: .......................................................... 

Data urodzenia/wiek dziecka: .......................................................... 

OPIEKUN PRAWNY AUTORA PRACY KONKURSOWEJ: 

Imię i nazwisko: .......................................................... 

Kontakt (telefon): .......................................................... 

Adres zamieszkania: .......................................................... 

OŚWIADCZENIA OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA: 

1. Oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości dziecka, którego jestem opiekunem (imię                       
i nazwisko podane powyżej) i nie narusza praw podmiotów trzecich. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział 
w konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Celowy Związek Gmin CZG-12 moich danych osobowych oraz danych 
osobowych zgłaszanego przeze mnie uczestnika, zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2019, poz. 1781). 

         .......................................................... 

 

 

 

Data i czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu 
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Formularz RODO 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia PE i RE 2016/679        
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
(RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Celowy Związek Gmin CZG-12 z siedzibą                             
w Długoszynie 80, 69-200 Sulęcin, 

2) kontakt z osobą wykonującą obowiązki wynikające z przepisów (RODO):  95 755 93 71 wew. 29, e-mail: 
administracja@czg12.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu dla pracowników Celowego 
Związku Gmin CZG-12 pod nazwą „Odpady segreguję, a jak to wam narysuję!”. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes 
realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach 
planowania biznesowego), 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 
zawarcia umowy. 

 

.......................................................... 

Data i czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

 


