
Załącznik nr 2 do III Gminnego  

 Konkursu „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna” 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna” 

(kategoria - dzieci i młodzież do 16 roku życia) 
 

1. Imię i nazwisko autora (osoby niepełnoletniej)  ………………………………………….……………………………… 

2.Kategoria: dzieci i młodzież do 16 roku życia 

3. Miejscowość, adres  autora:…….……………………………………………………………………………..… 

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

5. Numer zgłoszenia (wypełnia organizator) ……………………………………………………………………………………..  

Oświadczenie uczestnika III Gminnego Konkursu „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna” 

Akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia Regulaminu III Gminnego Konkursu 

„Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”  organizowanego przez Wójta Gminy Stanisławów. 

 
 

Stanisławów, dnia 10.04.2022 r.                  ………………….……….…..…………………………………… 
(czytelny podpis, w przypadku osób niepełnoletnich 

podpisuję rodzic lub opiekun prawny) 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby pełnoletniej 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 oraz z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych dobrowolnie wyrażam zgodę na:  

  przetwarzanie danych osobowych dziecka …………………………………………………………………………………..  
(imię i nazwisko)  

 nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku dziecka …………………………………………………….……………..  
(imię i nazwisko)  

którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym*) 

  przetwarzanie moich danych osobowych, 

  nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku  

podanych w formularzu zgłoszeniowym III Gminnego Konkursu „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna” 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zostałam/em*) 

również poinformowana/y*) o możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

Zapoznałam/em*) się z treścią Informacji w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach 

Konkursu w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie 

dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

Stanisławów, dnia 10.04.2022 r.                  ………………….……….…..…………………………………… 
(czytelny podpis, w przypadku osób niepełnoletnich 

podpisuję rodzic lub opiekun prawny) 


