
 
 

Karta zgłoszenia  
do ogólnopolskiego konkursu plastycznego 

na wykonanie grafiki do gry planszowej promującej Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej 
pt. „Śladami Legend Pogórza” 

 
Konkurs realizowany jest w ramach działań informacyjno – promocyjnych projektu pn. „Modernizacja 
zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM  Ziemi Krośnieńskiej", 
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów 
kultury, działanie 8.1.  

 
 
Dane uczestnika: 
Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

.......................................................................................................... 
 
Dane kontaktowe uczestnika (dla osoby niepełnoletniej jego rodzica lub prawnego opiekuna) 
Adres do korespondencji: 

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

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

Telefon kontaktowy:............................................................................................................ 

E-mail:................................................................................................... 

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

data i miejscowość                              podpis uczestnika                          podpis rodzica/opiekuna* 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu plastycznego pt. „Śladami Legend Pogórza”. 
Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie prace 
wykonałam/em osobiście. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
konkursu (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dziennik Ustaw Nr. 133 
Poz. 883) 
 
 
      ...........................................           .............................................             ............................................. 

data i miejscowość                              podpis uczestnika                          podpis rodzica/opiekuna* 
 
 

 
 
 



* Uzupełnić w przypadku niepełnoletności uczestnika konkursu  
ZGODA RODZICÓW* 

 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ..................................................................................      
w konkursie plastycznym pt. „Śladami Legend Pogórza”  
 
 
      ...........................................           .............................................             ............................................. 

data i miejscowość                              podpis uczestnika                          podpis rodzica/opiekuna* 
 

 
 

Klauzula Informacyjna Dotycząca Ochrony Danych Osobowych 
 

Na podstawie art. 13 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania 
danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych 

 Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Krosna, reprezentowany przez 
Prezydenta Miasta Krosna, adres:  
38-400  Krosno, ul. Lwowska 28a, um@um.krosno.pl, dane kontaktowe inspektora ochrony 
danych: iod@um.krosno.pl 

 Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – za zgodą przedstawiciela 
ustawowego osoby, której dane dotyczą, do celów związanych 
z organizacją konkursu plastycznego „Śladami Legend Pogórza”, przez Urząd Miasta Krosna, 
do wyłonienia  Zwycięzcy Konkursu i innych osób nagrodzonych oraz do upowszechnienia 
informacji na temat Konkursu i nagrodzonych Prac konkursowych. 

 Przekazanie danych jest konieczne do uczestnictwa w Konkursie i przyznania nagród.   

 Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu, a po tym czasie będą 
przechowywane przez okres określony przepisami prawa. 

 Dane  Zwycięzców  i innych osób  nagrodzonych  mogą  być  rozpowszechniane,  zgodnie z 
pkt. 32 Regulaminu Konkursu. 

 Dostęp  do  danych  posiadają  uprawnieni  pracownicy Urzędu Miasta Krosna. Dane 
zostaną udostępnione Jury.  

 Osobie, której dane dotyczą przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych,  
określone w art. 15-18 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich 
sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.  

 Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał 
wpływ  na  podejmowanie  decyzji  mogących  wywołać  skutki  prawne lub  w  podobny 
sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu. 

 Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

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

data i miejscowość                              podpis uczestnika                          podpis rodzica/opiekuna* 
 
 
 
 

* Uzupełnić w przypadku niepełnoletności uczestnika konkursu  

mailto:um@um.krosno.pl
mailto:iod@um.krosno.pl

