Załącznik nr 1 do Regulaminu Fotograficznego Konkursu Ekologicznego „Segreguję na szóstkę!”
dla uczniów szkół podstawowych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do Fotograficznego Konkursu Ekologicznego „Segreguję na szóstkę!”
dla uczniów szkół podstawowych
(formularz należy wydrukować, wypełnić i własnoręcznie podpisać, a następnie zeskanować/zrobić zdjęcie
i przesłać wraz ze zdjęciem/zdjęciami konkursowymi na e-mail: konkurs@mzo.wolomin.pl do 23 czerwca 2019)

Dane Uczestnika Konkursu
Imię i nazwisko: …………………………………………….……………………………………..
Klasa: ……………………………………………………………………………………………………
Miejscowość zamieszkania: ………………………………………………..………………..
Telefon, e-mail: …………………………………………………………………………………….
Liczba nadesłanych zdjęć:………………………………………………………………………
Której/których frakcji odpadów dotyczy zdjęcie/zdjęcia – proszę zaznaczyć:
 papier,
 szkło,
 plastik i metal,

 zielone i biodegradowalne,
 zmieszane,
 popiół.

Uwagi:
……………………………………………………………….………………………………………………..
Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego
Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko) ........................................................................będący rodzicem/opiekunem
prawnym (imię i nazwisko uczestnika konkursu): ......................................................................wyrażam zgodę na
jego/jej udział w Konkursie „Segreguję na szóstkę!” oraz oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem
Konkursu i go akceptuję, a w szczególności:
• oświadczam, iż zdjęcie/zdjęcia zgłoszone do Konkursu zostały wykonane samodzielnie przez
dziecko/podopiecznego, nie naruszają praw stron trzecich, a prawa autorskie do w/w pracy nie
podlegają żadnym ograniczeniom,
• udzielam automatycznie bez dodatkowego oświadczenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz
Organizatora oraz przejmuję odpowiedzialność prawną z tytułu złożonego oświadczenia.
Miejscowość, data: ……………..................................... Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego………………………………………

Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko) ………………….……….…………..……………………… będący rodzicem/opiekunem
prawnym (imię i nazwisko uczestnika konkursu) ……………………………………………………………………. wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego na potrzeby konkursu „Segreguję na szóstkę!”
w podanym zakresie: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, klasa, telefon, e-mail. Administratorem danych
osobowych jest Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łukasiewicza 4, 05-200
Wołomin. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie Konkursu na stronie internetowej www.mzo.wolomin.pl
oraz www.facebook.com/mzowolomin oraz ogłoszenie wyników Konkursu w powyższych mediach. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wymienionych celów zbierania danych i
przysługuje mi prawo wglądu do nich i ich poprawiania.
Podstawa prawna: Rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane
RODO oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1000)
Miejscowość, data: ……………..................................... Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego: ..…………………………………

