
STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI I ROZWOJU SPOŁECZNEGO GRONO 

LUBIN,  WŁ. ŁOKIETKA 7. Tel. 665-244-699 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

W WARSZTATACH PLASTYCZNO- JĘZYKOWYCH ORAZ KONKURSIE 

„ KARTKA DO BETLEJEM” 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
DANE UCZESTNIKA: 
 
  

Imię i nazwisko opiekuna zgłaszającego: 
 
 

Imię i nazwisko dziecka: 
 
 

Data urodzenia dziecka: 
 
 

Telefon kontaktowy opiekuna: 
 
 

Szkoła, do której uczęszcza dziecko: 
 
 
 
 

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

(data i czytelny podpis uczestnika konkursu lub podpis przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego niepełnoletniego 
uczestnika konkursu) 
 

Numer w rejestrze  
(wypełnia organizator):  



STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI I ROZWOJU SPOŁECZNEGO GRONO 

LUBIN,  WŁ. ŁOKIETKA 7. Tel. 665-244-699 

 
 

ZGODA 
na wykorzystanie wizerunku 

 
 
 
Ja niżej podpisany(a) ..................................................., zamieszkały(a) w …………………..….., przy ul. ………………………..., 
wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo wykorzystanie mojego wizerunku w formie zdjęć  przez Stowarzyszenie Na Rzecz 
Integracji I Rozwoju Społecznego „ Grono” w związku z uczestnictwem w Konkursie „ Kartka do Betlejem” 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis uczestnika konkursu lub podpis przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego niepełnoletniego 
uczestnika konkursu 
 
 
 

INFORMACJA  
Przyjmuję do wiadomości, iż:  

  

1. Administratorem danych osobowych jest  

STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI I ROZWOJU SPOŁECZNEGO 

GRONO 

LUBIN,  WŁ. ŁOKIETKA 7. Tel. 665-244-699 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 e-mail: 

iod@odoplus.pl 

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody do czasu 

zakończenia konkursu + jeden rok w celach archiwalnych lub do czasu wycofania zgody 

na publikację 

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie 

stosownych przepisów prawa.  

5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania. 

6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 

Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.  

  

…………………..…………………………………  

data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)  
 


