
 

KARTA ZGŁOSZENIA PRACY NA KONKURS 

w ramach Zlotu Szkół im. Jana Pawła II w roku 2020 
 

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej: ………………………………………………………………………………………………. 

Pełna nazwa adres przedszkola/szkoły:……………………………………………………………………………………………............. 

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

Imię i nazwisko rodzica niepełnoletniego autora pracy konkursowej:………………………………………………………………....... 

WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka 
zawartych w niniejszym zgłoszeniu oraz w pracy przesłanej organizatorowi w ramach konkursu towarzyszącemu 
Zlotowi Szkół im. Jana Pawła II w Wadowicach w roku 2020. 

WYRAŻAM ZGODĘ na udostępnienie przez organizatora danych osobowych autora pracy konkursowej  
w zakresie imienia, nazwiska, nazwy szkoły Urzędowi Miejskiemu w Wadowicach, pl. Jana Pawła II 23, 34-100 
Wadowice oraz jednostkom organizacyjnym Urzędu. 

WYRAŻAM ZGODĘ aby z chwilą dostarczenia pracy konkursowej organizatorowi, organizator nabył prawo 
własności pracy zgłoszonej przez uczestnika na konkurs.  

WYRAŻAM ZGODĘ aby z chwilą dostarczenia pracy konkursowej organizatorowi, organizator oraz podmiot 
współpracujący z organizatorem przy organizacji Zlotu Szkół tj. Urząd Miejski w Wadowicach oraz jednostki 
organizacyjne urzędu nabyli uzyskali licencję niewyłączną upoważniającą organizatora i Urząd Miejski  
w Wadowicach do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej  
na następujących polach eksploatacji: wykorzystania na stronie internetowej i na profilach mediów 
społecznościowych organizatora, Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych urzędu, wystawienia pracy 
lub jej kopii w ramach wystaw pokonkursowych, umieszczenia reprodukcji pracy konkursowej w materiałach 
promujących oraz podsumowywujących konkurs oraz wydarzenie w ramach którego konkurs jest organizowany. 

1. Organizatorem konkursu i administratorem danych osobowych jest: Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 
im. św. Jana Pawła II w Radoczy, ul. Dworska 8, 34-100 Radocza, e-mail: sekretariat@radocza.edu.pl, tel. 338234089.  
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Paweł Boba, adres email:  inspektor-danych@boba.com.pl 

2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz udzielonych zgód. 
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji konkursu towarzyszącemu Zlotowi Szkół im. Jana Pawła II w 2020 roku  

oraz jego podsumowania i promocji kolejnych edycji konkursu i zlotu. 
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do pozyskania danych  

na podstawie przepisów prawa (np. policja, prokuratura, sąd), podmioty, którym administrator danych powierzył przetwarzanie  
w drodze umowy. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.  
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa,  przysługują następujące 

uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych, prawo do żądania 
usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych osobowych. 

7. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do wycofania tej zgody  
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 

8. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem  przetwarzanie danych osobowych tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa. 

9. Podanie powyższych danych osobowych oraz wyrażenie wszystkich powyższych zgód jest dobrowolne jednak konieczne  
do udziału w konkursie. 

10. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania co oznacza,  
że żadne decyzje pociągające skutki prawne nie zapadają automatycznie. 

11. Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Miejscowość, data:………………………………………………………………………………………………. 

Podpis autora pracy konkursowej:…………………………………………………………………………………. 

Podpis rodzica niepełnoletniego autora pracy konkursowej:…………………………………………………….. 

 


