
(PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)   
                                                                                                                                           Załącznik 1 
 
 
…………………………………………………… 
                 Pieczątka szkoły 

 

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

 UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNO - 
EKOLOGICZNYM 

„RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA I OCHRONA EKOSYSTEMÓW WODNYCH" 
 
 
DANE SZKOŁY: 
 
Nazwa szkoły ...........................…………………………….………………………………………………………………. 
  
Ulica ……………………………………………….………………………………………….………………………………………… 
 
Kod pocztowy/ miasto ……………………………………………………………...………………………...……………… 
 
Województwo ………….…………………………………………………………………………………………………………. 
  
Kraj ............................................................................................................................................ 
 
Tel./ fax ………………..………………………………………………………………………………………………………………  
 
e-mail: …………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
 
 
 
 
 
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – KOORDYNATORA KONKURSU Z RAMIENIA SZKOŁY 
  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
 adres e-mail: ............................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                   Załącznik 2 
 

 
 

ETYKIETA ZDJĘCIA 
 

 
 
 
 
Imię i nazwisko autora zdjęcia ……………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko nauczyciela – koordynatora konkursu z ramienia szkoły ……………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data wykonania zdjęcia ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Miejsce wykonania zdjęcia (kraj, region geograficzny, miejscowość, nazwa zbiornika wodnego)  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Nazwa ekosystemu wodnego i obszaru chronionego przedstawionego na zdjęciu …………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 3 
 

 

ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA 
 
 
 
Ja niżej podpisany/na ………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                       (imię i nazwisko) 

 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………………… 

                                                                     (imię i nazwisko dziecka) 

 
 

Ucznia/uczennicy…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(pełna nazwa i adres szkoły) 

 
w Międzynarodowym Konkursie Fotograficzno-Ekologicznym „Różnorodność biologiczna          
 
i  ochrona ekosystemów wodnych”, organizowanym przez VI Liceum Ogólnokształcące            
 
im. Hugona  Kołłątaja w Lublinie i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz akceptuję jego  
 
Regulamin. 

 
Jednocześnie     wyrażam       zgodę        na       przetwarzanie     moich     danych     osobowych 
 
 …………………………………………………….. i mojego dziecka ……………………………………………………………. 

                  (imię i nazwisko) 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko, rok urodzenia oraz nazwa szkoły) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

na potrzeby przeprowadzenia oraz ogłoszenia wyników ww. Konkursu. 
 

 
 
 

…………………………………… 
                                                                                                         Podpis rodzica/opiekuna 



Załącznik 4 
 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRAW AUTORSKICH 
 

Od daty dostarczenia wysyłki pracy konkursowej do sekretariatu szkoły/na adres 
mailowy szkoły*, przenoszę na Organizatora Konkursu nieodpłatnie prawa do korzystania 
i rozporządzania utworem będącym przedmiotem pracy konkursowej w zakresie 
określonym Regulaminem Konkursu. 

 
 
 

       ……………………………………     
                Data i czytelny podpis  

                        pełnoletniego uczestnika  

                 lub rodzica/opiekuna prawnego 

 
 
 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 
 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka/mojego wizerunku*: 
 

 za pośrednictwem strony internetowej VI Liceum Ogólnokształcącego znajdującej się pod 
adresem:www.lo6.lublin.eu; 

 

 za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook szkoły; 

 za pośrednictwem fotograficznego serwisu społecznościowego Instagram; 

 za pośrednictwem gazetki ściennej umieszczonej w szkole; 

 udostępnienie imienia i nazwiska, wieku oraz nazwy reprezentowanej szkoły dziecka wraz 
jego z wizerunkiem w ww. miejscach, na które udzieliłem/łam zgodę. 

 
 
 

………………………………… 
                                                    Podpis rodzica/opiekuna lub    
                                                     pełnoletniego uczestnika konkursu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*niepotrzebne skreślić 



Załącznik 5 
 

Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych/ uczestnika 
 

Zgodnie z art. 14 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1) (RODO) – informuję, że: 

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku                

z organizacją Międzynarodowego Konkursu Fotograficzno-Ekologicznego: 
„Różnorodność biologiczna i ochrona ekosystemów wodnych”” jest: VI Liceum 
Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie, ul. Mickiewicza 36, 20-466 Lublin. 

2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować          
w sprawie ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: lo6@iod.lublin.eu 
lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3. Dane osobowe uczestnika konkursu (imię, nazwisko, rok urodzenia oraz nazwa szkoły 
do której uczęszcza uczestnik), jego rodzica/opiekuna prawnego  (imię i nazwisko)     
w przypadku uczestników niepełnoletnich, zawarte w formularzu zgłoszeniowym do 
konkursu oraz wizerunek uczestnika będą przetwarzane w celach związanych               
z przeprowadzeniem oraz promocją Międzynarodowego Konkursu Fotograficzno-
Ekologicznego „Różnorodność biologiczna i ochrona ekosystemów wodnych”, 
zwanym dalej Konkursem a następnie do celów archiwalnych. 

4. Dane osobowe Pani/Pana oraz uczestnika zostały pozyskane z formularza 
zgłoszeniowego do  Konkursu, który został przekazany przez nauczyciela 
nadzorującego ze Szkoły do której uczestnik uczęszcza. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie 
danych osobowych wyrażona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz art. 81 ustawy    
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - w zakresie 
rozpowszechniania wizerunku w celu promowania wydarzenia, a także Jednolity 
Rzeczowy Wykaz Akt Jednostek oświatowych miasta Lublin stanowiący załącznik nr. 2 
do zarządzenia 75/4/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 kwietnia 2017 r.           
„w sprawie wprowadzenia normatywów kancelaryjno-archiwalnych w jednostkach 
oświatowych miasta Lublin” w zakresie obowiązku archiwizacyjnego. 

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w postaci imienia, nazwiska, 
roku urodzenia oraz szkoły do której uczestnik uczęszcza jest warunkiem niezbędnym 
do udziału w Konkursie. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika ma 
charakter dobrowolny i nie wpływa na możliwość udziału uczestnika w Konkursie. 
Powyższe zgody mogą być w każdym czasie cofnięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu 
na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

7. Dane będą przetwarzane do zakończenia działań związanych z organizacją i promocją 
Konkursu lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody a następnie 
przechowywane w celu  archiwalnym, przez okres 5 lat. 

8. Odbiorcami danych osobowych może być: Kuratorium Oświaty w Lublinie. 
9. Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym osobom przetwarzania danych 

opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w szczególności nie 
będą podlegać profilowaniu. 

10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu 
następujące prawa: 

 

 

 

mailto:bs2@iod.lublin.eu
mailto:bs2@iod.lublin.eu


a) prawo dostępu do danych osobowych, 
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, 
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 

17 RODO, 
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach              

określonych w art. 18 RODO, 
e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach 

określonych w art. 20 RODO, 
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,      

w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy RODO. 

 

 
                   Zapoznałem/łam się: 

 
                   ………………………………                              ............................................. 

                        Data, miejscowość                  czytelny podpis rodzica                    
                                                                                                               opiekuna/ pełnoletniego   
                                                                                                                              uczestnika Konkursu 



 


