
 
                                                                 

 

 
 

 

Konkurs pn. „Jestem EKO” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie 
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Formularz zgłoszeniowy 
do konkursu „JESTEM EKO” 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w KONKURSIE pn. „JESTEM EKO” 

organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” 

Imię i nazwisko dziecka  

Klasa (0-3)  

Nazwa szkoły i miejscowość  

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna 
prawnego 

 

Telefon kontaktowy rodzica/e-mail 
rodzica/opiekuna prawnego  

 

Oświadczam, iż:  

1. ja, niżej podpisany/a, jestem rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka i korzystam z pełni praw 

rodzicielskich/opiekuńczych w stosunku do wyżej wskazanego dziecka. 

2. zapoznałem/am się i akceptuję w całości wszystkie warunki i zasady regulaminu konkursu w którym 

organizatorem jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” z siedzibą w Krościenku nad 

Dunajcem. Wyrażam zgodę na udział dziecka, którego dane osobowe widnieją w formularzu 

zgłoszeniowym we wszelkich czynnościach odbywających się w ramach ww. konkursu.  

3. dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w działaniach z zakresu przygotowania prac 

plastycznych do konkursu. 

4. udzielam Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”, nieodpłatnie prawa wielokrotnego 

wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka bez konieczności każdorazowego ich 

zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych, w trakcie 

i w związku z moim udziałem w projekcie. 

5. wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych dotyczących mnie oraz mojego dziecka 

przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”, zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) dla potrzeb realizacji 

i sprawozdawczych projektu pt. „EKO WZMACNIACZ” i że zostałem poinformowany o przysługującym 

prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawie ich poprawiania. 

6. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie na zasadzie licencji niewyłącznej, udzielonej na czas 
nieokreślony, treści złożonych w Konkursie przez Uczestników Konkursu w celu ich publikacji na stronie 
internetowej www.leadergorce-pieniny.pl, w mediach społecznościowych oraz w celu wykorzystania 
w materiałach dotyczących działalności Organizatora. Udzielenie licencji na warunkach opisanych 
w Regulaminie następuje z chwilą przekazania treści złożonych w Konkursie Organizatorowi. 

 

…………………………………………….. 

/podpis rodzica/ opiekuna prawnego/ 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. tzw. ,,RODO” wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie 

podanych w formularzu zgłoszeniowym moich oraz mojego dziecka danych osobowych przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem 

34-450, ul. Rynek 32 oraz Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 

Kraków w celu prawidłowej realizacji projektu pn. Organizacja cyklu przedsięwzięć pn. „EKO 

WZMACNIACZ” tj. opracowanie terenowej gry edukacyjnej, przeprowadzenie konkursu 

ekologicznego, organizacja pikniku ekologicznego oraz wycieczki edukacyjnej jako wzmocnienie 

świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko naturalne dzieci i młodzieży z obszaru 

LGD „Gorce-Pieniny”. 

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 

RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi 

przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej 

rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”, o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie 

wglądu i możliwości ich poprawiania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania 

oraz że dane te nie będą udostępniane innym nieupoważnionym do tego podmiotom.  

 

 

…………………………………………….. 

/podpis rodzica/ opiekuna prawnego/ 

 

 

 

 

 

 


