
Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego  

pn. „Rok Ignacego Łukasiewicza" 

w ramach programu  

ROZGRZEWAMY POLSKIE SERCA  

 

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu............................................................. 

2. Wiek autora pracy .......................................................................................... 

3. Adres do korespondencji................................................................................ 

4. Telefon kontaktowy......................................................................................... 

5. E-mail...............................................................................................................  

 

 

        __________________                ___________________________ 

                       (data i miejscowość)                      (podpis uczestnika) 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu plastycznego w ramach programu 

ROZGRZEWAMY POLSKIE SERCA. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są 

prawdziwe, a przesłane przeze mnie prace wykonałam/em osobiście. 

 

__________________                ___________________________ 

               (data i miejscowość)                                             (podpis uczestnika) 

 

ZGODA RODZICÓW 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka .................................................................................. 

w konkursie plastycznym realizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bogatem zgodnie  

z ustalonym terminarzem. 

 

__________________                ___________________________ 

           (data i miejscowość)                 (podpis rodzica/opiekuna) 

 



 

Dołączyć do karty zgłoszenia 
 
RODO 
- Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody przez osoby uczestniczące (bądź w przypadku osób niepełnoletnich przez 
ich opiekunów prawnych) na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych niezbędnych do realizacji 
Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 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 (RODO) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 
2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).  
- Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem, jako administrator danych osobowych zapewnia 
danym osobowym pełną ochronę przez zastosowanie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa 
wynikających z przepisów prawa. 
- Podanie danych jest dobrowolne, jednakże udział w konkursie bez ich podania nie jest możliwy. 
- Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich      
 poprawiania.  
- Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi 
do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
- Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  
- W sprawach związanych z ochroną danych osobowych zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Danych 
Osobowych:  iod@przasnysz.pl 
 

 

 

       _______________                ___________________________ 

                   (data i miejscowość)               (podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

mailto:iod@przasnysz.pl

