
Załącznik do regulaminu konkursu  

pod nazwą „Wielki Konkurs Wielkanocny” 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  

na konkurs pod nazwą „Wielki Konkurs Wielkanocny” 

 

Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………………………………………………..….......  

Miejscowość (poczta, kod ) ………………………………………………………………………………………………………..  

Telefon kontaktowy ………………………………….… e-mail ……………………………………………………..………….  

Lp. Praca konkursowa Kategoria wiekowa Krótki opis pracy  

1. Rękodzieło 
Tak / Nie* 

I. dzieci przedszkolne  

Tak / Nie* 

II. dzieci młodsze szkolne klasy 1-4 

Tak / Nie* 

III. dzieci i młodzież szkolna 5-8 

Tak / Nie* 

IV. młodzież licealna,  

Tak / Nie* 

V. dorośli powyżej 18 roku życia 

Tak / Nie* 

 

2. Praca plastyczna 
Tak / Nie* 

I. dzieci przedszkolne  

Tak / Nie* 

II. dzieci młodsze szkolne klasy 1-4 

Tak / Nie* 

III. dzieci i młodzież szkolna 5-8 

Tak / Nie* 

IV. młodzież licealna,  

Tak / Nie* 

V. dorośli powyżej 18 roku życia 

Tak / Nie* 

 

3. Potrawy i wypieki 
wielkanocne  
Tak / Nie* 

dorośli powyżej 18 roku życia 

Tak / Nie* 

 

Tak / Nie* 

* właściwe podkreślić  

 

 

 

 



Oświadczenia uczestnika: 1. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Wielki 

konkurs Wielkanocny” oraz zawartą poniżej klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych 

osobowych w Gminie Ustronie Morskie – Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim.   

Klauzula informacyjna: 

 

 

Tak / Nie* 

* właściwe podkreślić 

 

Data i podpis uczestnika/opiekuna prawnego/nauczyciela………………………………………………………………… 

 

 

Zgodnie z 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)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 

Administratorem danych osobowych jest Gmina Ustronie Morskie – Urząd Gminy Ustronie Morskie z 

siedzibą w Ustroniu Morskim (78-111) przy ulicy Rolnej 2. Z administratorem można skontaktować się 

mailowo: sekretariat@ustronie-morskie.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. W Urzędzie 

Gminy wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: 

iod@ustronie-morskie.pl . 

Dane przetwarzane są dla celów związanych z realizacją konkursu pod nazwą: Wielki Konkurs 

Wielkanocny, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane 

osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, 

którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa.  

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w 

klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.ustronie-

morskie.pl w zakładce „RODO Ochrona danych osobowych”. 
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