
Załącznik Nr 1
do Regulaminu XVI edycji Konkursu Ekologicznego 
„BĄDŹ ŚWIADOMY – WALCZ ZE SMOGIEM!” 
dla uczniów szkół podstawowych z terenu 
województwa mazowieckiego

……………………………….
         Pieczęć szkoły

KARTA ZGŁOSZENIOWA do Konkursu Ekologicznego

Konkurs Ekologiczny „BĄDŹ ŚWIADOMY – WALCZ ZE SMOGIEM!”
dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego

Kategoria konkursowa:   plakat ekologiczny z hasłem   /   komiks   /   wiersz *

Nazwa szkoły:   ..……………………………..................................................................................

Adres szkoły: ………………………...............................................................................................

Telefon kontaktowy:   ……………………… e-mail szkoły   …………………………………………

Imię i nazwisko ucznia:   ……………….…..…………………………………………..    Wiek ucznia ……………………..

Imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna ucznia zwycięskiej pracy na etapie szkolnym:

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dziecka w zakresie imię, nazwisko, wiek, wizerunek
(zdjęcie), a także moich danych w zakresie imię i nazwisko.
Dane zbierane są w celu  przeprowadzenia  Konkursu Ekologicznego  „BĄDŹ ŚWIADOMY–
WALCZ  ZE  SMOGIEM!”  dla  uczniów  szkół  podstawowych  z  terenu  województwa
mazowieckiego.
Mam  prawo  w  dowolnym  momencie  wycofać  zgodę.  Wycofanie  zgody  nie  wpływa  na
zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
wycofaniem. 
Jednocześnie  wyrażam zgodę  na  ewentualne  wykorzystanie  pracy  dziecka  w  materiałach
promocyjnych Województwa Mazowieckiego.

……..……………………………………………………….
Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego uczestnika

.……………………………………………………….                                                                   
       Data i podpis nauczyciela / opiekuna                                                                            
 

…………………………………………..…………..                                                      ….….……………………………….………………  
Data i podpis członka Komisji Konkursowej I etapu                                                              Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły          

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:

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


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);

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;
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.

*) właściwe podkreślić
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