
Załącznik nr  1 
do Regulaminu „EKO – kartka” 

 

Metryczka pracy konkursu „EKO – kartka” 

 
 

Imię, nazwisko, wiek autora pracy: 

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

 

Imię, nazwisko, telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad 

uczestnikiem konkursu.  

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

Materiały użyte do wykonania pracy: 

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

 

 

  



Załącznik nr 2   
do Regulaminu „EKO – kartka” 

 
 

OŚWIADCZENIE: 
• WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE PRZEDMIOTOWYM 
• O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
• O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU I AKCEPTACJĄ JEGO 

POSTANOWIEŃ 
 

Ja, rodzic/opiekun prawny ucznia……………………………………………………………………..…,   

                                                             Imię, nazwisko uczestnika konkursu 

zam. w miejscowości…………………………………………………………………………………….., 

niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „EKO - kartka”   

Jednocześnie: 

o wyrażam zgodę, 

o  nie wyrażam zgody, 

na  nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji  i celów 

promocyjnych konkursu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, 

oficjalnym profilu  na Facebooku Gminy Szczucin oraz na stronie internetowej 

www.powietrye.malopolska.pl 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu, 

2) podanie danych jest dobrowolne, 

3) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

4) potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Konkursu „EKO – kartka” organizowanym przez 

Urząd Miasta i Gminy Szczucin, ul. Wolności 3,33-230 Szczucin (w szczególności z terminami 

poszczególnych etapów konkursu) oraz akceptuję ich zapisy. 

 

 

 

…………………………………..   ……………………………………….. 

                       (data)                             podpis składającego oświadczenie * 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - oświadczenie podpisuje czytelnie  rodzic/ opiekun prawny uczestnika 

 

 



Załącznik nr 3 
do Regulaminu „EKO – kartka” 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

                                                                                

Administrator:  Urząd Miasta i Gminy Szczucin , 33-230 Szczucin  ul. Wolności 3, 

 

………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko, adres osoby, która przekazała dane osobowe   (jeżeli dotyczy) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) // art. 14 ust. 1-2 (dane zbierane 

z innych źródeł) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Szczucina, 33-230 Szczucin, 

ul. Wolności 3 

 

2) podajemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@umigszczucin.pl 

14 643 62 78 

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i rozstrzygnięcia konkursu 

EKO – kartka oraz działań promocyjnych realizowanych przez organizatora na podstawie 

wyrażonej przez Panią/Pana zgody 

 

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym 

lub większej liczbie określonych celów; 

 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: 

Urząd Miasta i Gminy Szczucin, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, 

w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych. 

 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem  

 

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

        

 

       ……………………………………….. 

                    data i podpis 
   
 

mailto:iod@umigszczucin.pl

