
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 
Dane i oświadczenia Uczestnika  (wypełnia Uczestnik):  

• Imię i nazwisko Uczestnika: ..................................…………………………….……………..………....  

 • Nazwa szkoły, klasa:      ……………………………………………………………………..……............  

 •  Adres szkoły:      ……………........……………………………………………………………………......  

telefon szkoły: ………………………………………………………………………………………  

e-mail szkoły: ………………………………………………………………………….…………....  

• Imię i nazwisko nauczyciela   ............................................................................................................  

 

Oświadczenie Uczestnika 

Niniejszym oświadczam, że zgłaszam pracę do udziału w  Konkursie „Poszukiwacze zaginionych przodków” organizowanym przez Szkołę Podstawową 

im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie.   

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki bez zastrzeżeń.  

 

………………………………………………………………………………. 

  (data i podpis Uczestnika)  

Oświadczenie Rodziców/Opiekunów Uczestnika 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (którego dane znajdują się powyżej mojego podpisu) w konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową 
im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie. 

 

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

(data i podpis obydwojga Rodziców/Opiekunów Uczestnika) 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia 
i promocji Konkursu „Poszukiwacze zaginionych przodków”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., 
nr 101 poz. 926 z póź. zm.).  Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
udziału w konkursie. Jednocześnie oświadczam, że zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wglądu do danych  i żądania ich poprawienia lub 
usunięcia ze zbioru, a także o tym, że dane te będą wykorzystane wyłącznie do celów przeprowadzenia i promocji konkursu oraz że nie będą 
udostępnianie nieuprawnionym podmiotom. 
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki Uczestnika konkursu 
w  publikacji na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo 
ani terytorialnie. 
Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu – Szkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika, w przypadku wyłonienia jako finalisty, bądź w przypadku 
otrzymania wyróżnienia w Konkursie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z póz. zm).  
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska 
oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w  publikacji na stronie internetowej  szkoły. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 
 

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

(data i podpis obydwojga Rodziców/Opiekunów)    (data i podpis Uczestnika – zgoda Uczestnika wymagana jest, 

jeżeli ukończył 13 lat w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego) 


