Załączniki do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1 - Wzór metryczki;
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz wykorzystanie wizerunku
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

METRYCZKA
1. IMIĘ I NAZWISKO :……………………………………………...........................
2. ADRES ………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………...................................
……………………………………….
(podpis osoby biorącej udział w konkursie)

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja, niżej podpisany/a ………………………….......................................................................................
zamieszkały/a .........................................................................................................................................
1. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 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 (Dz. U. UE L 119 z 2016 r.)
a) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z udziałem
w Konkursie Poetyckim na wiersz o Patronie szkoły „Zebrzydowskie inspiracje”
……………………….
(podpis)

b) wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych: Kuratorium Oświaty w
Krakowie, Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, Urzędu Miasta Kalwarii
Zebrzydowskiej imienia i nazwiska oraz wiersza.
……………………….
(podpis)

2.

Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o celu Konkursu i w pełni go akceptuję.

……………………….
(podpis)

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu Poetyckiego
Na wiersz o Patronie szkoły „Zebrzydowskie inspiracje”

Oświadczenie o zapoznaniu z klauzurą informacyjną

Ja, niżej podpisany/a……………………………………………., zamieszkały/a…………………………………………………...
(imię i nazwisko)

(adres)

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy95/46/ WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem/zapoznałam1 się z treścią klauzuli
informacyjnej, w tym przysługującym prawem do sprostowania moich danych, prawem do
ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawie do sprzeciwu przetwarzania danych
opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowania, oraz prawie
wycofania zgody na przetwarzanie w każdy czasie, jak również, że podanie tych danych było
dobrowolne.

……………………………………………………………………..
(data, miejsce i podpis osoby składającej oświadczenie)

1

niepotrzebne skreślić

