
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

DO KONKURSU NA NAZWĘ WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO 

 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

Imię i nazwisko  

Wiek uczestnika  

Telefon  

E-mail   

Propozycja nazwy boiska sportowego (maksymalnie 3 słowa) 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że regulamin konkursu jest mi znany. Akceptuję jego treść i zobowiązuję się do 

przestrzegania jego postanowień.  

 

RODO – Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w konkursie oraz 

publikacji wizerunku w przypadku zwycięstwa. 

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

 

 

 

 

…………………………………………………….. 

Podpis uczestnika 

 

…………………………………………………….. 

Podpis opiekuna prawnego 

 

Pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego*  : TAK/NIE 

 

 

*właściwe podkreślić 

 



Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 24  
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w 

formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres: : iodo@sp24.wroclaw.pl 
3. Dane będą przetwarzane w  celu udziału w konkursie oraz publikacji wizerunku w przypadku 

zwycięstwa. 
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych, jest art.6 ust.1 lit. a) RODO w zw. zart. 81 

ustawy o prawach autorskich. 
5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,  
b) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,  
c) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,  
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,  
f) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,  
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, 
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
6. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy i rozporządzenia 
kompetencyjne. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością 
udziału w konkursie. 

8. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie Komisja konkursowa oraz mogą być organy 
władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne, w zakresie w celach, które 
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na 
podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Szkoła Podstawowa nr 
24 jest Administratorem. 

9. Państwa dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub 
organizacji międzynarodowej. 

10. Administrator nie będzie stosował wobec Państwa danych profilowania. 
11. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki 

fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub 
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

 

mailto:iodo@sp24.wroclaw.pl

