
Karta zgłoszenia pracy 
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l.p. Fotografia/ Grafika komputerowa – tytuł pracy* 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

          Film – tytuł filmu* 

 

 
Reżyseria  Zdjęcia Scenariusz 

 

 

 

  

Inne osoby biorące udział  

 

Autor  pracy  
Wiek/klasa  
Nazwa, adres  

szkoły /** 
 

Nr. tel. szkoły/**  

/autora 
 

E-mail szkoły/** 

autora 
 

Nauczyciel /**  
Miejscowość, data   
Podpis autora/*  
 

Klauzula informacyjna  

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 12 Rozporządzenia 2016/679 (RODO) oraz art. 24 

ust. 1 pkt 1-4 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy: 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Zespół Szkół 

Energetycznych w Gdańsku, przy ul. Mikołaja Reja 25.  

2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celach organizacji i 

przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu.. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 

konkursie. 



4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: a) 

sprostowania danych, b) usunięcia danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d) 

przenoszenia danych, e) wniesienia sprzeciwu, f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres 

e-mail, c) numer telefonu. 

6. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu 

informowania (także w mediach) o wynikach konkursu. 

7. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wyżej określonych celów. 

8. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa; 

9. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 

odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 

powierzonych danych osobowych. 

 

Oświadczenie/ Wyrażenie zgody  

a) Ja niżej podpisana/y* zgłaszając wyżej wymienione prace, wyrażam zgodę na ich 

nieodpłatną, nieograniczoną czasowo publikację w celach organizacji i przeprowadzenia 

konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. 

b) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) oraz  

art. 6 ust. 1 lit a RODO w związku z art. 23 ust. 1pkt 1 ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

c) Oświadczam, że zgłoszona/e przeze mnie praca/e nie naruszają niczyich praw autorskich i 

pokrewnych ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich.  

d) Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w 

regulaminie konkursu. 
e) Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół 

Energetycznych w Gdańsku (ul. Mikołaja Reja 25, 80-870 Gdańsk). Posiadam wiedzę, że 

podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały 

zebrane. 

 

 

 

 

 
Gdańsk, dnia ……………………                                  ………………..………….…………………………… 

                                                                                              Czytelny podpis autora-uczestnika konkursu/* 

 

 

 
 

 
 

 

* Wypełnia rodzic/opiekun prawny jeśli autor pracy jest niepełnoletni. 

**Jeśli autor zgłasza pracę indywidualnie dane szkoły, nauczyciela nie są wymagane. 


