
 

zał. 1. do regulaminu Konkursu na projekt i nazwę 

 maskotki marki turystycznej Krainy Górnej Odry  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA KONKURSU NA PROJEKT 

I NAZWĘ MASKOTKI MARKI TURYSTYCZNEJ KRAINA GÓRNEJ ODRY 

Prosimy wypełnić tabelę w sposób czytelny drukowanymi literami. 

1. 
Imię i nazwisko 

uczestnika 
 

2. 
Data urodzenia 

uczestnika 
 

3. Szkoła  

4 Klasa  

5. 
Imię i nazwisko rodzica 

/ opiekuna prawnego 
 

6. Adres e-mail  

7. 
Adres do 

korespondencji 
 

8. Numer telefonu  

 

Zgłaszam udział dziecka ………………..………………………………………………………  

w „KONKURSIE NA PROJEKT I NAZWĘ MASKOTKI MARKI TURYSTYCZNEJ 

KRAINA GÓRNEJ ODRY”, wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych 

osobowych i oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu oraz akceptuję 

jego warunki. Oświadczam także, że powyższe dane są zgodne z prawdą. 

 

………………………………    ……………………………. 

Miejscowość, data            czytelny podpis rodzica lub 

     opiekuna prawnego uczestnika konkursu 



zał. 2. do regulaminu Konkursu na projekt i nazwę 

 maskotki marki turystycznej Krainy Górnej Odry  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych 

nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:  

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka jest Związek 

Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku przy ul. Rudzka 13 C, 44-200 Rybnik, email: 

biuro@subregion.pl zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczestnika konkursu: imię 

i nazwisko, data urodzenia, szkoła, klasa, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu, 

oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej. 

 

2. Inspektorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka u Administratora jest 

Adam Wawoczny, tel. 32 42 22 446, e-mail: a.wawoczny@subregion.pl 

3. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu realizacji 

zadania publicznego pn. „Rozwój i promocja marki turystycznej Kraina Górnej Odry” 

dofinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w ramach przeprowadzenia 

konkursu i ceremonii wręczenia nagród (rejestracja uczestników, weryfikacja obecności 

uczestników, publicznego ogłoszenia wyników konkursu). 

4. Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka są: Związek Subregionu 

Zachodniego z siedzibą w Rybniku przy ul. Rudzka 13 C, 44-200 Rybnik, email: 

biuro@subregion.pl oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-

037 Katowice. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka jest 

obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g, 

rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679), wynikający z: 4.1. 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. 

(m. in. art. 6,7,110,114-116, 140).  

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia 

danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

7. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka nie będą wykorzystywane do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 

ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

8. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane w formie, która 

pozwala na zidentyfikowanie danych dotyczących ich przedmiotu przez czas nie dłuższy niż 

jest to konieczne do celów, dla których dane były gromadzone lub dla których są 

przetwarzane dalej. (art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 dnia 17 grudnia 2013 r.) z uwzględnieniem krajowych przepisów dot. archiwizacji 

dokumentów. 

mailto:biuro@subregion.pl


…………………………. 

Podpis zgłaszającego 

zał. 3. do regulaminu Konkursu na projekt i nazwę 

 maskotki marki turystycznej Krainy Górnej Odry  

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku i wizerunku 

osób przeze mnie zgłoszonych w niniejszym formularzu rejestracyjnym, w formie fotografii, 

nagrań wideo, w ramach sesji zrealizowanej na potrzeby dokumentacji wydarzeń związanych 

z  Konkursem na projekt i nazwę maskotki marki turystycznej Krainy Górnej Odry 

przeprowadzonych przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć oraz nagrań 

na potrzeby dokumentacyjne i promocyjne Konkursu na projekt i nazwę maskotki marki 

turystycznej Krainy Górnej Odry, zgodnie z obowiązującym prawem, włączając 

w to publikację w folderach promocyjnych, profilach społecznościowych (m.in.: Facebook, 

YouTube, Instagram), w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych 

i tematycznych, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, 

konkursach, targach turystyki i innych wydarzeniach promocyjnych, ściankach 

ekspozycyjnych i tym podobnych. Działania te będą służyć wyłącznie promocji marki 

turystycznej Kraina Górnej Odry. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą 

i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii  z moim wizerunkiem.  

 Oświadczam, że w całości przeczytałem/-łam treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.  

 

……………………………………………. 

Podpis zgłaszającego 

 


