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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO EKOLOGICZNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„MOJA ZIEMIA – CZYSTY ŚWIAT – lubię, szanuję, dbam” 
 

     …………………………………………………………… 
                    miejscowość i data 

 

Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRES: 

ulica……………………………………………………………………………..………… numer………………………….……… 

miejscowość …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

kod ……………………………………………… poczta ……………………………………………………………………………….. 

 

 
 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA  PRACY KONKURSOWEJ 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

KLASA 

……………………………………………………………… 

 

 
 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w ekologiczny konkursie plastycznym „MOJA ZIEMIA  

CZYSTY ŚWIAT – lubię, szanuję, dbam” realizowanym przez Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu ekologicznego konkursu plastycznego 
„MOJA ZIEMIA – CZYSTY ŚWIAT – lubię, szanuję, dbam” realizowanego przez Lokalną 

Grupę Rybacką i akceptuję wszystkie warunki  w nim zawarte. 
3. Oświadczam, że dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie zamieszczonych powyżej danych osobowych mojego dziecka 

przez LGR Kaszuby dla potrzeb organizacji Konkursu i rozliczenia środków z instytucjami go 
współfinansującymi przyjmując zarazem do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do tych 

danych i ich poprawiania.  
5. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w związku  

z realizacją zadań przez LGR Kaszuby, do celów związanych z realizacją operacji, w szczególności  
w związku z wdrażaniem, ewaluacją, monitoringiem, działaniami informacyjnymi i promocyjnymi 

oraz sprawozdawczością (zgodnie z Rozporządzeniem 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) oraz Ustawą z dnia 10 
maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000). 

6. Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z obowiązkiem informacyjnym załączonym do niniejszego 

formularza. 
 

Miejscowość i data:                                          Podpis rodzica lub opiekuna prawnego: 

 

……………………………………                                  ………………………………………………………… 

Lokalna Grupa Rybacka 
KASZUBY 

ul. P. Bukowskiego 2A, 83-333 Chmielno 

tel/fax (58) 684 35 80, tel. kom. 0 530 530 733,  
e-mail: biuro@lgrkaszuby.pl 

 



 
 

 
 
 
 

 

DANE NAUCZYCIELA / OPIEKUNA Z RAMIENIA SZKOŁY:    

 

IMIĘ I NAZWISKO:   ………………………………………………………………………………………………….……………… 

KONTAKT TELEFONICZNY: …………………………………………………………………………………………….….………. 
 

E-MAIL:……………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

 
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu ekologicznego konkursu plastycznego 

„MOJA ZIEMIA – CZYSTY ŚWIAT – lubię, szanuję, dbam” realizowanego przez Lokalną 
Grupę Rybacką Kaszuby i akceptuję wszystkie warunki  w nim zawarte. 

2. Oświadczam, że dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie zamieszczonych powyżej moich danych osobowych przez LGR 
Kaszuby dla potrzeb organizacji Konkursu i rozliczenia środków z instytucjami go 

współfinansującymi przyjmując zarazem do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do tych 
danych i ich poprawiania.  

4. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w związku  
z realizacją zadań przez LGR Kaszuby, do celów związanych z realizacją operacji, w szczególności  

w związku z wdrażaniem, ewaluacją, monitoringiem, działaniami informacyjnymi i promocyjnymi 

oraz sprawozdawczością (zgodnie z Rozporządzeniem 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) oraz Ustawą z dnia 10 

maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000). 

5. Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z obowiązkiem informacyjnym załączonym do niniejszego 
formularza. 

 
 

Miejscowość i data:                                            Podpis  Nauczyciela: 

 

    ……………………………………………                                       ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

Obowiązek informacyjny – zajęcia aktywizujące w LGR Kaszuby 

Administratorem danych osobowych jest Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby. 

Dane kontaktowe: 

 

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby 

ul. P. Bukowskiego 2a 

83-333 Chmielno 

Tel/fax 58 684 35 80 

Kom. 530 530 333 

Email: biuro@lgrkazuby.pl 
 

LGR Kaszuby nie zatrudnia Administratora Danych Osobowych. 

Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z animacją lokalną w ramach Lokalnej 

Strategii Rozwoju (realizacja inicjatywy lokalnej – konkursu kulinarnego, rozliczenie dofinansowania                  

z Instytucją Pośredniczącą), publikacja zdjęć na stronie internetowej LGR Kaszuby oraz profilu 

społecznościowym FB oraz na materiałach promocyjnych i informacyjnych. 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104  

z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 

2018 poz. 450) 

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 

2015             poz. 378 z późn. zm.)  
 

Odbiorcy danych: 

 Instytucje kontrolujące  

 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zgodnie z Umową o warunkach i sposobie 

realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00010-6933-

UM1130006/15 z dnia 23 maja 2016 r. 
 

LGR Kaszuby nie przekazuje danych osobowych do innych państw, w tym także do państw trzecich 

spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

Dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umów o dofinansowanie oraz przez pięć 

lat od daty otrzymania płatności końcowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

w celach rozliczenia projektów, statystycznych i archiwizacyjnych. 
 

Stowarzyszenie gwarantuje uczestnikom konkursu spełnienie wszystkich praw wynikających  

z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, 

usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Swoich danych osobowych. 
 

Uczestnik konkursu ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez LGR Kaszuby 

danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. 
 

LGR Kaszuby nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.  


