
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 
„MAŁA NAKRĘTKA – DUŻY PROBLEM” 

 
 
  Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu w całości regulaminu konkursu zgłaszam udział w konkursie. 
 
  Kategoria (proszę zakreślić tylko jedną 
odpowiedź): 
 
    PRZEDSZKOLE 
    SZKOŁA PODSTAWOWA 
 GIMNAZJUM, SZKOŁA               

      PONADGIMNAZJALNA, ZESPÓŁ SZKÓŁ, INNE PLACÓWKI  
 
 Adres:................................................................................................................................................................ 
 
 Gmina................................................. liczba dzieci/uczniów w placówce ....................................................... 
 
  
  Szkolny/przedszkolny  Koordynator Konkursu................................................................................................. 
 
  Telefon:........................ FAX ……………………………..e-mail.................................................................................. 
 
  Podpis i pieczęć  Dyrektora Szkoły/ Przedszkola.............................................................................. 
 
  Data zgłoszenia.......................................................... 
 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2014r. poz. 1182 z późn.zm): 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz uczestników projektu jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”  

z siedzibą w Gdyni, 81-651, ul. Konwaliowa 1; 
2) dane osobowe Pani/Pana oraz uczestników projektu przetwarzane będą w celu uczestnictwa Pani/Pana w przedsięwzięciach organizowanych przez Związek i nie będą 

udostępniane 
innym podmiotom z zastrzeżeniem pkt. 3; 

3) uczestnicy organizowanych działań edukacyjnych, podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę i upoważniają Administratora Danych Osobowych do publikacji danych 
na stronie internetowej Związku oraz w środkach masowego przekazu; 

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne; 
6) jednocześnie, zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U.2014r. poz. 1182 z późn.zm) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów budowania pozytywnego wizerunku Admin istratora Danych Osobowych w 
przestrzeni publicznej i w mediach; 

7) dyrekcja placówki zapewnia, iż przekazała powyższe informacje rodzicom/ opiekunom prawnym uczniów biorących udział w projekcie oraz zebrała od 
rodziców/opiekunów prawnych tych uczniów pisemne zgody dot. publikacji danych osobowych (w tym wizerunku) uczniów na stronie internetowej Związku oraz w 
środkach masowego przekazu; 

8) w przypadku odmownej zgody dot. publikacji danych osobowych (w tym wizerunku) uczniów biorących udział w projekcie na stronie internetowej Związku oraz w 
środkach masowego przekazu, dyrekcja zobowiązuje się niezwłocznie przekazać tę informację organizatorowi (Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”). 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ZGŁOSZENIE ODBIORU NAKRĘTEK 

   
   
 
  ................................................... 
             /pieczęć placówki/ 
 
  Adres placówki................................................................................................................................................... 
 
  
  Data:............................................                                       ilość worków............................................................. 
 
 

……………………………………………………………….. 
                                                                                  Podpis osoby koordynującej 
                                                                                      konkurs w placówce 
 

 

pieczęć placówki 


