
ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE  

„EKSPERT E.E. CZYLI W TROSCE O ŚRODOWISKO” 

 

………………………………………………….. 
PIECZĘĆ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 
 
Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu w całości regulaminu zgłaszam do udziału w KONKURSIE: 

Nazwa placówki oświatowej:………………………………………………………………………………………….………………………. 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

Gmina:………………………………………………..………………….liczba dzieci/uczniów w placówce:……………………….... 

Telefon:………………………….………………fax:…………………………………………e-mail:………………………………….………… 

NIP placówki:……………………………………………………………REGON placówki:………………….………………………….…… 

Preferowany termin odbioru ZSEE z placówki:………………………………………………………………………………………… 
(dzień tj. poniedziałek/środa/piątek, miesiąc tj. styczeń-kwiecień) 
 
Kategoria do której przystępuje placówka (należy zaznaczyć jedną kategorię): 

 przedszkola 

 szkoły podstawowe, 

 szkoły ponadpodstawowe, zespoły szkół, szkoły szkolnictwa specjalnego 
 
Dyrektor placówki:………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Szkolny/przedszkolny koordynator projektu:………………………………………………………………………………………… 
 
Tel. kontaktowy/e-mail do koordynatora (opcjonalnie):……………………………………………….……………………… 

 
 

………………………………………    ………………………………………………………………………. 
Data zgłoszenia    Podpis i pieczęć dyrektora szkoły/przedszkola 

 
Istnieje możliwość, iż w związku z Konkursem/Warsztatami wizerunek osób w nich uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i 
dźwięk.  Biorąc udział w Konkursie/Warsztatach uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Związek jego wizerunku, 
utrwalonego w ich trakcie lub w związku z nimi, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, jak również jego publikację  w całości lub we fragmentach na 
profilach społecznościowych (m.in. Facebook, Youtube) i stronach internetowych Związku oraz podmiotów z nim współdziałających w zakresie realizacji ich celów 
statutowych, jak również w pochodzących od Związku  lub wykonanych na jego zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju 
materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Związek w związku z organizacją Warsztatów/Konkursu lub 
informacji dotyczących jego działalności lub promującej Związek i jego działania.  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:  
1) administratorem danych osobowych uczestników jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia,  
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@kzg.pl,  
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną  
5) każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej 

zgody  
6) uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w działaniach  realizowanych przez Związek 

w ramach statutu  
Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgłoszenie do  udziału w konkursie jest 
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych uczestnika do celu budowania  pozytywnego wizerunku Administratora w 
przestrzeni publicznej i w mediach. 

 

mailto:iod@kzg.pl

