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 Zamość, …………. 2017r. 

 

 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu na projekt maskotki 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu 

 

Ja, niżej podpisany/a, zgłaszam swój udział w konkursie na projekt maskotki Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu. 

 

Moje dane kontaktowe: 

imię i nazwisko: …………………………………………………..……………………...…………………………………………………….. 

adres: ……………………………………..…………………………………………….…..……………………………………………………….. 

tel.: ……………………………………………………….…………………….……………………………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………………….…….……..……………………………………………………………….. 

nazwa szkoły: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i akceptuję warunki uczestnictwa. 

2. Potwierdzam, że projekt zgłoszony do konkursu nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich  

oraz że posiadam do niego pełne prawa autorskie, które nie są obciążone na rzecz osób trzecich. 

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora wszystkich nadesłanych 

przeze mnie materiałów zawartych w projekcie zgodnie z Regulaminem. 

…………..…………………………………………………. 

                                                                                                                                                                            (miejscowość, data i podpis uczestnika) 
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Zamość, dnia ................................................. 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko) oraz wizerunku  

  

ucznia ........................................................................................................................................... 

na stronie internetowej szkoły, w gablotach na korytarzach szkoły, w materiałach 

filmowych, profilach internetowych zarządzanych przez szkołę np. Facebook  oraz w 

prasie lokalnej w celu edukacji, informacji i promocji szkoły zgromadzonych w trakcie     

KONKURSU NA PROJEKT MASKOTKI 

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W ZAMOŚCIU 

 

organizowanego  przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu 

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego projektu maskotki dla celów 

promocyjnych Organizatora. 

 

Zostałam/em poinformowany, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne.  

W związku z powyższym mam świadomość o celu zbierania tych danych, prawie wglądu do 

danych, możliwości ich poprawiania oraz możliwości odwołania zgody na przetwarzanie 

danych. 

…………………………………………………………… 

        czytelny podpis rodziców/ opiekunów lub ucznia 

 

 

podstawa prawna: 

 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 ze zm.)   

 art. 81 ustawy z dnia 04 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(t.j. Dz.U.2006.90.poz.631 ze zm.) 

 

http://www.ekonomikzamosc.pl/
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_ochronie_danych_osobowych

