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Załącznik 1.  do Regulaminu 

KARTA ZGŁOSZENIA 
Konkurs Fotograficzny  

„NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI NASZEJ OJCZYZNY” - VII edycja 
 

Imię i nazwisko .................................................................................................................................................................. 
(wypełnić obowiązkowo) 

Nazwa i adres szkoły........................................................................................................................................................ 
(wypełnić obowiązkowo) 

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

Data urodzenia ..............................................                                      Klasa …………………………………….……… 
(wypełnić obowiązkowo) 

Nazwa korespondencyjny.............................................................................................................................................. 
(ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto) 
 

Telefon …………………….…….………………..…       e-mail ........................................................................................... 
(wypełnić obowiązkowo)                                                                                    (wypełnić obowiązkowo) 

 

Lp. Tytuł pracy 
data wykonania 
(orientacyjna) 

Miejsce 
wykonania 

    

    

    

 

Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich 

pełne prawa autorskie. Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na 

Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, 

o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 t.j). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora 

Konkursu Fotograficznego "NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI NASZEJ OJCZYZNY” w celach wynikających 

z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z przepisami rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1). 

 

 
.....................................................................................................                                                                            ............................................................... 
       podpis rodzica lub prawnego opiekuna                                                                                             podpis uczestnika 
         (w przypadku osób niepełnoletnich) 
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Załącznik 2.  do Regulaminu 

 
 
 

ZGODA RODZICÓW 
 
 

………………………………………………………………………………….. 
 (imię i nazwisko rodzica/opiekuna/-ki) 

 
 
 

Wyraz am zgodę na udział mojego dziecka ………………………………..………………………………………..………………. 

w Konkursie Fotograficznym „NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI NASZEJ OJCZYZNY”- VII edycja 

organizowanym przez FUNDACJĘ SZKO Ł SIO STR NAZARETANEK W WARSZAWIE. 

 

Wyraz am zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych mojego dziecka  ….……………….….……………..  

oraz wykorzystanie mojego wizerunku (wizerunku mojego dziecka) w materiałach promocyjnych 

i dokumentujących działalnos c  FUNDACJI SZKO Ł SIO STR NAZARETANEK W WARSZAWIE. 

Administratorem danych osobowych jest Prezes FUNDACJI SZKO Ł SIO STR NAZARETANEK W 

WARSZAWIE z siedzibą przy ulicy Czerniakowskiej 137 w Warszawie Edyta Pietrzak. Dane będą 

wykorzystane w celu rejestrowania uczestniko w konkursu, komunikacji z uczestnikami, itp. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym 

„NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI NASZEJ OJCZYZNY”- VII edycja. Osoba, kto rej dane osobowe podlegają 

przetwarzaniu, ma prawo dostępu do tych danych, poprawiania ich oraz do z ądania zaprzestania ich 

przetwarzania. Dane nie będą uz ywane w celu profilowania. Dane nie będą udostępniane w z adnej 

formie innym podmiotom ani osobom. Zgoda na przetwarzanie danych moz e byc  w kaz dej chwili 

wycofana. 

 

 

 
 
 

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

                                                                                                        (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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