
 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

DO CHOJNOWSKIEGO POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY PRZYRODNICZO-LEŚNEJ 

EDYCJA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 POD HASŁEM 

„ZWYCZAJNE NIEZWYKŁE GATUNKI LASÓW CHOJNOWSKICH”  

 

WYPEŁNIONE ZGŁOSZENIE PROSZĘ PRZESŁAĆ  
W FORMIE SKANU NA ADRES EDUKACJACHPK@PARKIOTWOCK.PL 

DO DNIA 31 STYCZNIA 2022 

 

 

Nazwa szkoły:………………………………………………………................................................................................ 

Adres, telefon, e-mail szkoły:……………………………………………………………………………………………………………. 

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

Imię i nazwisko opiekuna(ów) grupy: ………………………………………………………………………………………………… 

Email oraz telefon kontaktowy do opiekuna: ……………………………………………………………………………………. 

 

Kategoria wiekowa 
Orientacyjna liczba uczniów przystępujących  

do I etapu 

Kategoria I  (klasy IV-VI szkół podstawowych)  

Kategoria II  (klasy VII-VIII szkół podstawowych)  

 

Oświadczam, że opiekun uczniów biorących udział w konkursie 
zapoznał się z treścią regulaminu oraz podpisał zgodę RODO.  

 

Pieczęć szkoły – w przypadku nauki 

zdalnej akceptowalne są zgłoszenia 

bez pieczęci, z podpisem nauczyciela.  

Podpis i pieczęć dyrektora szkoły – 

w przypadku nauki zdalnej 

akceptowalne są zgłoszenia bez 

pieczęci, z podpisem nauczyciela. 
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OŚWIADCZENIE 

 

dla nauczycieli uczniów przystępujących do Chojnowskiego powiatowego konkursu wiedzy 

przyrodniczo-leśnej, edycja „Zwyczajne niezwykłe gatunki Lasów Chojnowskich”. 

 

Udzielenie poniższych zgód jest dobrowolne. Zgoda nr 1 jest niezbędna dla udziału uczniów 

w konkursie.  

 

W związku z udziałem moich uczniów w Chojnowskim powiatowym konkursie wiedzy przyrodniczo-

leśnej, edycja „Zwyczajne niezwykłe gatunki Lasów Chojnowskich”.,  

1. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Mazowiecki Zespół Parków 

Krajobrazowych, z siedzibą w Otwocku, moich danych osobowych, podanych przeze mnie na 

formularzu zgłoszeniowym do konkursu, w postaci imienia i nazwiska, nazwy szkoły, którą 

reprezentuję, mojego adresu email oraz  numeru telefonu, do celów przeprowadzenia 

konkursu. Karty zgłoszeniowe oraz podane na nich dane będą przechowywane 

bezterminowo do celów ewidencyjnych. Wyrażenie powyższej zgody jest konieczne do 

przyjęcia zgłoszenia do udziału w konkursie.  

TAK  NIE * 

2. Chciałabym / chciałbym otrzymywać na podany przeze mnie adres email powiadomienia 

o konkursach, akcjach i warsztatach przyrodniczych organizowanych przez Mazowiecki 

Zespół Parków Krajobrazowych i współpracujące podmioty.  

TAK            NIE * 

 

Administratorem danych osobowych zebranych w ramach ww. konkursu jest Mazowiecki Zespół Parków 

Krajobrazowych, z siedzibą w Otwocku, ul. Sułkowskiego 11, 05-400 (w skrócie „MZPK”). Kontakt do 

Inspektora Ochrony Danych w MZPK: tel. 603 303 193, e-mail: iod@parkiotwock.pl.  

Data i miejscowość 
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Podane przez Państwa dane nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego. 

W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

a dane nie są profilowane.  

 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania,   

d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, 

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

Powyższe oświadczenie jest zgodne z Rozporządzeniem 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), a tym samym z polskim 

Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO). 

 

Zapoznałam/em się: ………………………………………………………....…………… (proszę wpisać imię i nazwisko). 

 

 

 

 

 

 

 

* Proszę zakreślić wybraną odpowiedź.  

 

Podpis nauczyciela  


