
Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Żołnierze Wyklęci”. 

 
 

Zgłoszenie uczestnika od udziału w konkursie historycznym „Żołnierze Wyklęci – 

polskie podziemie niepodległościowe w latach 1944-1956” organizowanym przez 

Muzeum Miasta Jaworzna 

 

 
 
1. Imię i nazwisko ucznia …………………………….……….…………….…………………….. 

2. Klasa …............................................................................................................................. 

3. Nazwa szkoły …………………………………………..………….…………………………….. 

 
 
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych objętych zgłoszeniem do 
udziału w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu. 
 
□ Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych (w zakresie imienia i nazwiska, 
klasy, nazwy szkoły) oraz jego wyników w konkursie (ilości zdobytych punktów). 
 
□ Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego w 
formie fotografii lub zapisu tv na stronach internetowych i portalu społecznościowym 
(Facebook) oraz materiałach promocyjnych związanych z konkursem. 

 
W przypadku wyrażenia zgody należy do zgłoszenia uczestnika dołączyć oświadczenie 
nauczyciela-opiekuna 
(zał. 1a). 

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

data i czytelny podpis  
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Miasta Jaworzna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Pocztowej 5; 

2) inspektorem ochrony danych w Muzeum Miasta Jaworzna jest Pan Mateusz Jakubik, kontakt mailowy: iod@muzeum.jaw.pl ; 

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). 

4) Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą Muzeum Miasta Jaworzna oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  

i Biuro Poselskie Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej w ramach rozliczenia otrzymanych patronatów  

i dotacji.  

5) Pana/Pani dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji konkursu oraz jego promocji na stronach 

internetowych i mediach społecznościowych organizatora oraz przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza 

związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji rachunkowej (dot. laureatów konkursu). 

7) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie 

będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie „Żołnierze Wyklęci – polskie podziemie niepodległościowe w 

latach 1944-1956”. 

10) Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 


