
 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 
 

 

................................................................................................................................................................................. 
(Imię i nazwisko małoletniego autora pracy plastycznej) 
 

………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..………… 
(Adres zamieszkania małoletniego autora pracy plastycznej) 

 
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..…………… 
(Adres e-mail oraz  numer telefonu przedstawiciela ustawowego małoletniego autora pracy plastycznej) 

 
 

1. Oświadczam, że załączona praca plastyczna została wykonana samodzielnie przez małoletniego i jest on jego 
jedynym autorem, nie była nigdzie wcześniej publikowana, ani przedstawiana na innych konkursach oraz, że nie 
narusza jakichkolwiek praw osób czy podmiotów trzecich i że ja w imieniu małoletniego ponoszę wszelką 
odpowiedzialność z tego tytułu. Oświadczam, że jako przedstawiciel ustawowy małoletniego autora przekazanej 
pracy plastycznej, w przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich, ponoszę odpowiedzialność za poniesioną 
szkodę.  

2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu, wyrażam zgodę na jego postanowienia oraz na udział 
małoletniego w Konkursie zgodnie z określonymi warunkami. 

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, zawartą 
w  Regulaminie Konkursu i wyrażam zgodę na wszystkie punkty tam zawarte. 

4. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 

 

                                                              …..…………..……………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                               
(Data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego małoletniego autora pracy plastycznej) 

 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

MAŁOLETNIEGO AUTORA PRACY PLASTYCZNEJ 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) Dz. Urz. UEL z 2016r. nr 119/1 - 
(zwanym dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) - 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych małoletniego autora pracy plastycznej przez Organizatora 
Konkursu w celu realizacji Konkursu na nazwę dla 
1.oczyszczalni ścieków odbierającej ścieki z aglomeracji Ostrów Wielkopolski 
2.rurociągów tłoczących ścieki komunalne z przepompowi ścieków w Ostrowie Wielkopolskim na oczyszczalnię ścieków 
w Rąbczynie: 
• rurociągu tłoczącego - strona północna 
• rurociągu tłoczącego – strona południowa, 
zorganizowanego przez WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Zakres 
przetwarzanych danych osobowych małoletniego obejmuje: imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu 
przedstawiciela ustawowego małoletniego autora pracy plastycznej. 
 

 

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

                                                            (Data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego małoletniego autora pracy plastycznej) 


