
 

Załącznik Nr 1    

Regulamin konkursu plastycznego:  

„Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie” 

Konkurs dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z  terenu powiatu tucholskiego  jest częścią obchodów Europejskiego 
Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2021. 

 

 

KARTA UCZESTNICTWA 

 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika: .............................................................. 

2. Email i tel. kontaktowy: ............................................................................................... 

3. Kategoria wiekowa: .................................. 

a) nazwa i adres przedszkola/ szkoły/ świetlicy:  

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

 
Jednocześnie oświadczam, że: 

  wyrażam zgodę na udział w konkursie, 

  wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych (w tym wizerunku), 

  wyrażam zgodę nieodpłatną publikację pracy konkursowej.  

 
Na podstawie 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) - RODO - wyrażam zgody wymienione powyżej w  

karcie uczestnictwa do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu plastycznego „Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. 

Dbaj o zdrowie”.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną Administratora danych osobowych  

będącej załącznikiem do niniejszej karty uczestnictwa. Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że: Administratorem  

danych osobowych w ramach konkursu „Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie” jest Starosta Tucholski 

z siedzibą w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 89-500 Tuchola. Powyższe zgody zostały wyrażone świadomie i dobrowolnie zgodnie z art. 4 

pkt 11 RODO.  

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu plastycznego i wyrażam zgodę na jego treść.  

 

 

Data i podpis rodzica /opiekuna prawnego/ pełnoletniego 

uczestnika           

                          

 

……………………………………………… 



 

 
 

Załącznik do karty uczestnictwa  

 

 

 

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO - 

informuję, że:  

 

1)  Administratorem danych osobowych jest Starosta Tucholski z siedzibą w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 89-500 

Tuchola; 

2) Inspektorem ochrony danych jest Pani Hanna Borzyszkowska, z którym możesz się skontaktować w sprawach 

ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: iod@tucholski.pl oraz pod numerem telefonu 52 559 07 00 

lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1; 

3) dane będą przetwarzane wyłączenie na cele związane z przeprowadzeniem konkursu plastycznego „Korzystaj ze 

zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie”, na podstawie świadomej zgody osób, których dane dotyczą - art. 6 

ust 1 lit a RODO; 

4) dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu plastycznego „Korzystaj ze 

zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie” oraz przez okres 5 lat po jego zakończeniu, zgodnie z wymaganiami 

prawnymi określonymi w Rozporządzeniu 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; 

5) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych; 

6) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna, że przetwarzanie jej danych 

osobowych narusza przepisy RODO; 

8) podanie danych osobowych jest niezbędne, ponieważ jest konieczne do przeprowadzenia konkursu plastycznego 

„Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie”. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

brak możliwości udziału w postępowaniu konkursowym; 

9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 


