
 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

PODKARPACKIEGO KONKURSU TURYSTYCZNEGO 

 

Nazwa i adres  szkoły 

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

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

Imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu kontaktowego, e-mail  

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

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

  

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

im. Jana Szczepanika w Krośnie  

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@netmol.pl 

 Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z udziałem w konkursie, zapewnieniem 

bezpieczeństwa, a także promocji szkoły w przestrzeni publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i f 

Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016). 

 Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy Administratora, którym dane zostaną 

powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

 Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do rozliczenia konkursu, 

a w pozostałych przypadkach do wycofania zgody. 

mailto:iod@netmol.pl


 Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym 

momencie. 

 Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o niniejszy regulamin, a w pozostałych 

przypadkach dobrowolne. 

Zgoda obowiązkowa (zgoda jest warunkiem udziału w konkursie) 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 

J. Szczepanika w Krośnie moich danych osobowych do celów związanych z organizacją i dokumentacją konkursu 

zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. 

Zgoda dodatkowa 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 

J. Szczepanika w Krośnie moich danych osobowych i danych wizerunkowych do celów związanych z promocją 

działalności oraz budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach zgodnie 

z art.6 ust.1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. 

*niepotrzebne skreślić 

…………………………………...  

podpis 

 

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin Podkarpackiego Konkursu Turystycznego 

organizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika  

w Krośnie.  

 

 

 

 ...................................................................................................................................................................  
 miejscowość i data czytelny podpis nauczyciela 

 


