
 
 

 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
XIV EDYCJA KONKURSU RODZINNA HISTORIA 

 
(czytelnie wypełnić wszystkie pola drukowanymi literami) 

 
 
Imię.......................................................................    Nazwisko............................................................ 
 
 

Klasa.....................................................................    Wiek.................................................................... 
 
 
Nazwa i adres szkoły  
 

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

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

 

Adres email …………………..………………………………..   
 
 

Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna pracy): 
 

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

 
Telefon nauczyciela …………….…………….…………………. 
 
Adres email nauczyciela………………………………………….. 
 
 
Oświadczam, że powyższe dane podałam/em dobrowolnie, zgodnie ze stanem faktycznym, a o wszelkich zmianach zobowiązuje się powiadomić 
niezwłocznie. Potwierdzam chęć udziału w Konkursie, zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Konkursu oraz znajomość tego 
Regulaminu. Składając niniejszą kartę akceptuję warunki uczestnictwa w Konkursie określone w ww. Regulaminie.  
Oświadczam jednocześnie, że osoby, których dane zostały podane w Karcie (nauczyciel/instruktor) zapoznały się z Regulaminem Konkursu  
i posiadają wiedzę o wszelkich okolicznościach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.  
 

 
 

Podpis uczestnika  lub opiekuna                                                                              
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NALEŻY ZŁOŻYĆ  
WRAZ Z PODPISANYM OŚWIADCZENIEM ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuję. 

 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 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) wyrażam zgodę na udział mój/mojego 
dziecka* 
imię i  nazwisko………………………………………………………………………………………… 
 
w XIV edycji konkursu Rodzinna historia i przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu zgłoszeniowym Zespół 
Szkół Elektronicznych w Lublinie ul. Wojciechowska 38 20-704 Lublin (w skrócie ZSEL), w bazie danych prowadzonej 
przez ZSEL, w celach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu, zgodnie z Regulaminem Konkursu, w 
szczególności w celu organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu. 
 
 Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na publikacją podstawowych danych, takich jak imię, nazwisko, nazwa szkoły, 
w związku z działaniami informacyjno-promocyjnymi związanymi z Konkursem ZSEL jako Organizatora Konkursu. 

 Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na utrwalenie i wykorzystanie, w tym nieodpłatne rozpowszechnianie 
wizerunku, do celów informacyjno-marketingowych realizowanych przez ZSEL, w szczególności do upublicznienia na stronie 
internetowej, w wydawnictwach, mediach, m.in. społecznościowych, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

 Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do wykonania w ramach 
Konkursu na rzecz ZSEL na następujących polach eksploatacji: rozpowszechnianie i wykorzystywanie do celów informacyjno-
marketingowych prowadzonych przez ZSEL, w szczególności do upublicznienia na stronie internetowej oraz  w mediach, w 
tym społecznościowych. 

Udzielone zgody są ważne teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody. 

 Podanie danych i zgłoszenie udziału w Konkursie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w 
Konkursie. Fakt niepodania danych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie. 

 W celu organizacji Konkursu Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie pozyskuje od osób zainteresowanych dane 
osobowe w zakresie wskazanym w Karcie Uczestnika. 

 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zasad organizacji Konkursu dostępne są pod adresem: 

www.zsel.lublin.eu 
 
Zgodnie z art. 13 ust.1 rozporządzenia 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) informuje się, że administratorem danych 
osobowych jest Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie. Dane gromadzone są przez ZSEL wyłącznie w celu realizacji 
Konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą one podlegały dalszemu 
przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób 
zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów 
prawa, współpracujących z ZSEL w oparciu o zawarte umowy oraz objętych zgodą osoby składającej oświadczenie. 
Zgłaszający udział w Konkursie, w każdej chwili, ma możliwość odwołania udzielonej zgody, sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych, bądź żądania usunięcia danych z bazy ZSEL. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w 
Konkursie, natomiast odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przez jej odwołaniem. 
Osobie, której dane dotyczą, jej rodzicowi/prawnemu opiekunowi przysługuje również prawo dostępu do danych, możliwość 
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 
          ………………………………………………………                         ………………………..………………………..                                                                                     
                (data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)                                 (data i podpis Uczestnika, który ukończył 16 lat) 

 
 
 
 
 
 



* niepotrzebne skreślić, samodzielne oświadczenie woli może złożyć osoba, która ukończyła 16 lat 


