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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„NASZA PIEKNA GMINA CHMIELNO – przyroda widziana oczami dzieci i młodzieży” 
     
 

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

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

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

 

 
 

Imię i Nazwisko autora pracy: 
 

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

 
 

Klasa: 
 

…………….………………………… 

 
 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym „NASZA PIEKNA GMINA CHMIELNO – przyroda 
widziana oczami dzieci i młodzieży” realizowanym przez Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu plastycznego „NASZA PIEKNA GMINA CHMIELNO – 
przyroda widziana oczami dzieci i młodzieży” realizowanego przez Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby 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: 

 

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

DANE NAUCZYCIELA / OPIEKUNA Z RAMIENIA SZKOŁY:    
 

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

KONTAKT TELEFONICZNY: ……………………………………………… E-MAIL:………………………….……………………………… 

 
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu plastycznego „NASZA PIEKNA GMINA CHMIELNO – 

przyroda widziana oczami dzieci i młodzieży” 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:     

     

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

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 

 



 
 

 
 
 
 

 
  

Zapewnienie realizacji zadań w zakresie obsługi uczestników zadań 

w ramach działalności pożytku publicznego 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (zwanego dalej rozporządzeniem 

ogólnym), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1: 

1. administratorem zgromadzonych danych osobowych jest: Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby (adres:  

ul. P. Bukowskiego 2a, 83-333 Chmielno, telefon kontaktowy: 58 684 35 80, 530 530 733, e-mail: 

biuro@lgrkaszuby.pl) 

2. LGR Kaszuby nie zatrudnia Inspektora Ochrony Danych Osobowych  

3. podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ogólnego, Ustawa z dnia  

7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

4. celem zbierania danych jest zapewnienie realizacji zadań w zakresie obsługi uczestników zadań w ramach 

działalności pożytku publicznego 

5. dane osobowe przetwarzane przez LGR Kaszuby przechowywane będą przez okres niezbędny  do realizacji celu 

dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa 

6. dane osobowe będą przekazywane uprawnionym odbiorcom tj. podmiotom zaangażowanym  

w zapewnienie realizacji zadań w zakresie obsługi uczestników zadań w ramach działalności pożytku 

publicznego 

7. osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,  

do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - do usunięcia danych 

oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  

z naruszeniem przepisów rozporządzenia ogólnego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 

Ponadto w związku z przetwarzaniem zgromadzonych danych osobowych, osoby których dane dotyczą, nie podlegają 

decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 rozporządzenia ogólnego. 

 


