
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU „POŁĄCZENI” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W KONKURSIE „POŁĄCZENI” 

1. Dane dotyczące placówki szkolnej 

Pełna nazwa szkoły biorącej udział w konkursie 
 

 

Adres szkoły (ulica i numer, kod pocztowy, 
miejscowość)  
 

 

Powiat 
 

 

Numer telefonu  
 

 

E-mail  

Numer konta bankowego  

Dyrektor (imię i nazwisko)  

 

2. Dane dotyczące zespołu projektowego 

Imię i nazwisko nauczyciela - koordynatora 
zespołu projektowego 

 

Klasa  

 

 

 

  



OŚWIADCZENIA NAUCZYCIELA – KOORDYNATORA: 

Oświadczam, że: 

1. Zgłoszona do konkursu „POŁĄCZENI” praca jest wynikiem własnej twórczości uczestników 

konkursu i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich, jest 

wolna od wszelkich obciążeń, a także nie została zgłoszona do innych konkursów o podobnej 

tematyce. 

2. Akceptuję Regulaminu konkursu „POŁĄCZENI”. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w niniejszym formularzu danych osobowych  

w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail przez: 

• Fundację Psyche - Strefa Pozytywnych Myśli z siedzibą pod adresem: ul. Mała 11, 05-123 

Chotomów w celu w celu zgłoszenia przeze mnie uczestnictwa w konkursie, w celach 

organizacji i przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu oraz udostępnienia informacji 

o wynikach Konkursu, w celach archiwizacyjnych, oraz 

• Poradnię Zdrowia Psychicznego Educatio sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: ul. Tęczowa 

5A, 05-123 Chotomów w celu przekazania nagrody konkursowej na rzecz szkoły, 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

4. Zapoznałem/-am się z klauzula informacyjną dotyczącą danych osobowych. 

5. Zezwalam organizatorowi Konkursu na nieodpłatne korzystanie z utworów utworzonych 
przeze mnie w toku konkursu, zgłoszonych w ramach pracy konkursowej a także 
rozpowszechnianie ww. utworów oraz mojego wizerunku, na polach eksploatacji 
obejmujących: 

• Utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką; 

• Wprowadzanie do pamięci komputera i sieci informatycznych;  

• Rozpowszechnianie – wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
w tym poprzez systemy informatyczne;  

w celu umożliwienia realizacji konkursu, wykorzystania utworów, zdjęć, zarejestrowanych 
materiałów wideo w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych 
związanych z organizowanym konkursem oraz działalności statutowej organizatora, parterów  
i patrona konkursu, oraz w celach archiwalnych, wraz z możliwością udzielenia dalszej zgody 
organizatorowi. Zgoda obejmuje możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie 
i kompozycję. 

 
 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………. 
 Data, imię, nazwisko i podpis nauczyciela – koordynatora zespołu 

  



 

OŚWIADCZENIA DYREKTORA SZKOŁY: 

Oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodę na udział szkoły w konkursie „POŁĄCZENI” i akceptuję regulamin konkursu. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu danych osobowych w postaci 

imienia, nazwiska, adresu e-mail przez: 

• Organizatora konkursu - Fundację Psyche - Strefa Pozytywnych Myśli z siedzibą pod 

adresem: ul. Mała 11, 05-123 Chotomów, w celu zgłoszenia przeze mnie uczestnictwa 

szkoły w konkursie w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu 

oraz udostępnienia informacji o wynikach Konkursu, w celach archiwizacyjnych oraz  

• Fundatora nagrody w konkursie - Poradnię Zdrowia Psychicznego Educatio sp. z o.o.,  

z siedzibą pod adresem: ul. Tęczowa 5A, 05-123 Chotomów, w celu przekazania nagrody 

konkursowej na rzecz szkoły, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

3. Zapoznałem/-am się z klauzula informacyjną dotyczącą danych osobowych. 

4. Zezwalam organizatorowi Konkursu na nieodpłatne korzystanie z utworów utworzonych 
przeze mnie w toku konkursu, zgłoszonych w ramach pracy konkursowej a także  
rozpowszechnianie ww. utworów oraz mojego wizerunku, na polach eksploatacji 
obejmujących: 

• Utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką; 

• Wprowadzanie do pamięci komputera i sieci informatycznych;  

• Rozpowszechnianie – wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
w tym poprzez systemy informatyczne;  

w celu umożliwienia realizacji konkursu, wykorzystania utworów, zdjęć, zarejestrowanych 
materiałów wideo w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych 
związanych z organizowanym konkursem oraz działalności statutowej organizatora, parterów  
i patrona konkursu, oraz w celach archiwalnych, wraz z możliwością udzielenia dalszej zgody 
organizatorowi. Zgoda obejmuje możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie 
i kompozycję. 

 

 

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………. 
 Data, imię, nazwisko i podpis dyrektora szkoły 

 

  



 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu jest Psyche - Strefa 

Pozytywnych Myśli, z siedzibą pod adresem: ul. Mała 11, 05-123 Chotomów. 

2. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem email 

kontakt@fundacjapsyche.pl. 

3. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu organizacji, 

przeprowadzenia i promocji konkursu, a także w działalności edukacyjno-informacyjnej na 

podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO , a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia 

rozliczalności wymaganej przepisami RODO. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą: organizator konkursu, fundator nagród, podmioty 

świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, 

zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora oraz podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji 

publicznej). 

5. Osoby, których dane osobowe będą przetwarzane, mają prawo dostępu do swoich danych 

osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach 

RODO. 

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 

1 lit. a RODO), przysługuje mu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie 

to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

7. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na 

adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do organizacji i przeprowadzenia 

konkursu. 

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu oraz przez okres archiwizacji 

dokumentów wymagany przepisami. 

10. Dane osobowe mogą zostać zanonimizowane po rozstrzygnięciu lub unieważnieniu konkursu.  

11. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych 

w pracy konkursowej w sposób zautomatyzowany.  

12. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych  

w przepisach RODO. 

13. Przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

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

cofnięciem. 

 


