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Załącznik Nr 1 do Regulaminu  

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU GEOLOGICZNO-ŚRODOWISKOWEGO  

"Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" (dalej „Konkurs”)

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 
Ja niżej podpisany…………………………………………., wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na  

imię i nazwisko 
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie: imię, nazwisko, wiek/klasa, szkoła adres e-
mail kontaktowy, przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w 
Warszawie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) 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 w celu 
prowadzenia działań statutowych Instytutu w okresie trwania konkursu w Państwowym Instytucie 
Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym. 
 
Ponadto oświadczam że znane jest mi: 

1. Administratorem przekazanych danych będzie Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy 
Instytut Badawczy z siedziba w Warszawie. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Dominik Krasowski kontakt: 
dane.osobowe@pgi.gov.pl 

3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo do ich zmiany, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

4. Moją zgodę mogę wycofać w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym 
dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne. 

 
 

…………………………………… 
data i podpis 

 



Ja niżej podpisany (-a) niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie oraz oświadczam, 
że zapoznałem (-am) się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję. 
Oświadczam, że: 

1) moje dziecko przystępuję do Konkursu dobrowolnie; 
2) złożona w Konkursie praca nie narusza praw osób trzecich , jest mojego autorstwa, a prawo do pracy 

nie podlega żadnym prawnym ograniczeniom; 
3) wyrażam zgodę na upublicznienie w związku z Konkursem danych osobowych mojego dziecka (imię, 

nazwisko, wiek/klasa, szkoła) ujawnionych poniżej; 
4) majątkowe prawa autorskie do złożonej pracy wraz z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu, przenoszę nieodpłatnie na Organizatora; 

 

imię i nazwisko autora  

wiek/ klasa  

nazwa i numer szkoły  

adres i telefon/fax. szkoły  

e-mail szkoły  

województwo  

imię i nazwisko nauczyciela,  
pod kierunkiem którego praca 

została wykonana 

 

e-mail kontaktowy  
(z podaniem czyj to jest e-mail) 

 

tytuł pracy  

 
Miejscowość _______________, data _________________  
 
 

podpis1_______________________ 

 

                                                 
1
 w przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na treść oświadczenia w imieniu Uczestnika 

Konkursu składa rodzic/opiekun.  


