
Załącznik nr 1 do regulaminu 
 

Zgłoszenie  
do konkursu powiatowego  pn.: „EKOPOWIAT JĘDRZEJOWSKI  - środowisko ponad wszystko”. 

 
 
Imię i nazwisko autora pracy……………………………………………………………… 
 
Nr klasy autora pracy:………………………………………………………………………….. 
 
Imię i nazwisko nauczyciela/rodzica/opiekuna:…………………………………………………………………. 
 
Nazwa i adres szkoły, gmina:……………………………………………………………………………….. 
 
telefon kontaktowy do szkoły/rodzica/opiekuna:…………………………………………………. 
 
 
Zgłaszam pracę do konkursu powiatowego pn.: „EKOPOWIAT JĘDRZEJOWSKI – s rodowisko ponad 
wszystko”,  organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie. 
 
Os wiadczam, z e jestem autorem zgłoszonej do konkursu pracy i posiadam do niej pełne prawa 
autorskie. 
 
Os wiadczam, z e w przypadku wybrania mojej pracy przez Komisję Konkursową udzielam 
Starostwu Powiatowemu w Jędrzejowie licencji na nieodpłatną publikację pracy: 

− nadruk loga na torbie ekologicznej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, 
− na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie oraz na profilach 

Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie w mediach społecznos ciowych. 
 
 
 
………………………                                        ……………………………………………………………… 
Miejscowość, data                            Podpis autora pracy/nauczyciela/rodzica/opiekuna autora pracy 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z organizacją 
konkursu „EKOPOWIAT JĘDRZEJOWSKI – środowisko ponad wszystko” i pracami Komisji 
konkursowej. Administratorem danych osobowych jest Starosta Jędrzejowski, ul. 11 Listopada 83, 28-
300 Jędrzejów.  Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą 
przetwarzane przez okres archiwizowania dokumentacji zgodnie z prawem lub do czasu odwołania, 
a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi 
danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, 
a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie moich danych może 
naruszać przepisy prawa.  
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt 
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Pan Mariusz Piskorczyk, tel. 41 386 37 41, email: 
mariusz.piskorczyk@powiatjedrzejow.pl 
 
Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Starostę Jędrzejowskiego 
skutkował będzie odrzuceniem pracy już na etapie weryfikacji zgłoszenia prac. 
 
 
 



………………………                                        ……………………………………………………………… 
Miejscowość, data                            Podpis autora pracy/prawnego opiekuna autora pracy 
 

Klauzula informacyjna na podstawie przepisów RODO  

Informuję, z e zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oso b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Jędrzejowski, ul. 11 
Listopada 83, 28-300 Jędrzejo w, tel. +48 41 386 37 41, email: powiat@powiatjedrzejow.pl 

2. Inspektorem danych osobowych jest Mariusz Piskorczyk, tel. +48 41 386 37 41, email: 
mariusz.piskorczyk@powiatjedrzejow.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu plastycznego pn.: 
„Czyste powietrze to z ycie lepsze”,  organizowanego przez Starostę Jędrzejowskiego. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. - zgoda osoby 
kto rej dane są przetwarzane. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: na podstawie przepiso w 
o archiwach pan stwowych, stosując jednolity rzeczowy wykaz akt i przepiso w prawa oraz 
do momentu wycofania zgody. 

6. Pan stwa dane osobowe mogą byc  przekazane wyłącznie podmiotom, kto re uprawnione są 
do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą byc  one ujawnione podmiotom, z 
kto rymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z 
wywiązania się z celu przetwarzania Pan stwa danych.  

7. Podanie danych jest dobrowolne, a nie podanie danych nie pozwala na realizację celu 
przetwarzania. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a. z ądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

c. przenoszenia, 

d. wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu. 

 
 

 


