
 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU PRZYRODNICZEGO 

„Skarby lasu – Liść to nie śmieć” 

 

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

 
NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 9 PAŹDZIERNIKA 2022 R.  

 

 

Nazwa przedszkola (oddziału przedszkolnego lub zerówki): …………………………………………………………………………  

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

Adres, telefon, e-mail przedszkola (lub zerówki) :………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna grupy: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

Oświadczam, że opiekun przedszkolaków (lub zerówkowiczów) biorących udział w konkursie zapoznał się z treścią 

regulaminu, zaakceptował Klauzulę Informacyjną RODO (poniżej), oraz że prace, które zostaną przesłane na konkurs, 

zostały wykonane przez dzieci własnoręcznie. 

 

 

 

Pieczęć przedszkola lub zerówki 

 

 

Podpis i pieczęć dyrekcji przedszkola 

lub zerówki 



 

 

ZAŁĄCZNIK 1B KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej 
„RODO”) informuję, że:  

I. Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych  

ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock (dalej: „MZPK”). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych w MZPK: tel. 603 303 193 e-mail: iod@parkiotwock.pl 

II. Będziemy przetwarzać dane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu przyrodniczego „Skarby 

Lasu – Liść to nie śmieć 2022”.  

III. Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego. 

IV. Dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. 

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

i dane nie są profilowane. 

VI. Dane są przechowywane przez okres realizacji zadania oraz po jego zrealizowaniu, przez okres 

konieczny do celów, dla których zostały zebrane, który najczęściej będzie pokrywał się z okresem 

zakończenia konkursu. 

VII. W każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej.  

VIII. Zgodnie z RODO, przysługuje prawo 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. 

IX. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do celów wskazanych w pkt II.  

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez MZPK w celach wskazanych w pkt II. 
 
Informację otrzymałam/otrzymałem. 
 

Miejscowość ………………………………. data ……………………………………  

 

Podpis ……………………………….. 


