
Konkurs literacki 

„Wielkopolska warta Powstania” 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

 
 
Dane Uczestnika 
 
Imię i nazwisko: 
……………………………………………………………………………….......... 
 
Tytuł pracy: 
…………………………………………………………………………………….. 
 
Wiek/kategoria: …………………………………………………………………. 
 
Nazwa szkoły/klasa:…………………………………………………………………………  

Adres korespondencyjny: 

…………………………………………………………………………………………………

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

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………. 
 
Adres mailowy: ……………………………………………………………………………… 
 
 
Dane Rodzica Uczestnika/Opiekuna Uczestnika 
 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………… 
 
Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………. 
 
Adres mailowy: ……………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 



OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIEPEŁNOLETNIEGO 
UCZESTNIKA KONKURSU  

„Wielkopolska warta Powstania” 

 
 
Ja, niżej podpisany/a*:  

1) Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Wielkopolska warta Powstania” 

organizowanego przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości z siedzibą w 

Poznaniu. 

2) Wyrażam zgodę na udział mojego 

dziecka/podopiecznego………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego)  

w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu. 

 

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych 

osobowych ……………….…………………..(imię i nazwisko dziecka) do celów 

związanych z przeprowadzeniem konkursu „Wielkopolska warta Powstania”,  

 

4) Wyrażam zgodę na opublikowanie informacji o ewentualnej wygranej lub 

uczestnictwa mojego dziecka/podopiecznego………………………………(imię i 

nazwisko dziecka) w Konkursie — co jest równoznaczne ze zgodą na 

przetwarzanie w tym zakresie danych osobowych mojego 

dziecka/podopiecznego zgodnie z Regulaminem Konkursu — na stronach 

internetowych Organizatora oraz partnerów Organizatora wymienionych w 

regulaminie konkursu.  

 

5) Wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo utrwalanie, 

wykorzystanie i publikowanie przez Organizatora wizerunku mojego 

dziecka/podopiecznego………………………………….(imię i nazwisko dziecka) oraz jego 

pracy konkursowej, w celu premiowania i eksponowania osiągnięć laureatów 

konkursu, a także w celu promocji działalności Organizatora — co jest 

równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie w tym zakresie danych 

osobowych mojego dziecka/podopiecznego zgodnie z Regulaminem 

Konkursu — na stronach internetowych Organizatora oraz partnerów 

Organizatora wymienionych w regulaminie konkursu. 

 

………………………………………. 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną Administratora danych 

osobowych będącej załącznikiem do niniejszego oświadczenia. Jednocześnie 

zostałam/em poinformowana/y o tym, że: Administratorem danych osobowych 

w ramach konkursu „Wielkopolska warta Powstania” jest Wielkopolskie Muzeum 

Niepodległości w Poznaniu reprezentowane przez Dyrektora Przemysława 

Terleckiego. 



 

6) Zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do pracy 

konkursowej. 

 

7) Oświadczam, że praca konkursowa została  wykonana przez moje 

dziecko/podopiecznego samodzielnie. 

 

8) Oświadczam, że korzystanie z konkursowej pracy nie narusza w żaden sposób 

praw osób trzecich. 

 

Ja, niżej podpisany/a*:  

 

 

 

 

Data: ………………………… 

 
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna: ………………………………………… 

 

 

 

 
* Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do karty zgłoszeniowej do konkursu   

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 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) – RODO - informuję, że: 

) administratorem danych osobowych jest: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości 

reprezentowane przez Dyrektora Przemysława Terleckiego z siedzibą przy ul. Woźnej 12 

4, 61 - 777 Poznań, 

) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: ul. Woźna 12, 61 - 777 

Poznań, e-mail iodo@wmn.poznan.pl  

) dane będą przetwarzane wyłączenie na cele związane z przeprowadzeniem konkursu 

„Wielkopolska warta Powstania”, na podstawie świadomej zgody osób, których dane 

dotyczą - art. 6 ust 1 lit a RODO, 

) dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu 

„Wielkopolska warta Powstania” oraz przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami 

prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 

) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

) osoba, której dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy ma prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

) podanie danych osobowych jest niezbędne, ponieważ jest konieczne do 

przeprowadzenia konkursu „Wielkopolska warta Powstania”,  

) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolskie Muzeum Niepodległości  

z siedzibą w Poznaniu przy ul. Woźnej 12, a szczegółowe informacje dotyczące m.in. celu, 

zakresu, i okresu zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych oraz praw 

jakie z tego tytułu przysługują, dostępne są na stronie internetowej Muzeum: 

www.wmn.poznan.pl 

…………………………………………….. 
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