OŚWIADCZENIE
Zwyczajna służba… - mój Bohater Katyński
Ogólnopolski konkurs dla młodzieży na krótką formę komiksową poświęconą
wybranemu Bohaterowi Zbrodni Katyńskiej*
1. Zgłoszenie
Imię i nazwisko uczestnika
konkursu / nazwa grupy
Nazwa instytucji / osoby
zgłaszającej uczestnika do
konkursu
Dane teleadresowe instytucji /
osoby zgłaszającej uczestnika do
konkursu
Imię i nazwisko
nauczyciela/instruktora
odpowiedzialnego za zgłoszenie
do konkursu (dotyczy zgłoszeń z
instytucji)
Numer telefonu kontaktowego
nauczyciela/instruktora/osoby
prywatnej (odpowiedzialnej za
zgłoszenie)
Adres e-mail
nauczyciela/instruktora/osoby
prywatnej (odpowiedzialnej za
zgłoszenie)
2. Informacje o pracy konkursowej /metryczka/
Tytuł pracy konkursowej
Imię i nazwisko uczestnika
(+nazwa grupy)
Wiek (rok urodzenia)

Funkcja (rysownik/scenarzysta)
Technika wykonania pracy

* Regulamin konkursu na stronie: www.parafiada.pl
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla realizacji
Konkursu

Dane osobowe, niezbędne dla celów realizacji konkursu, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz
art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego „RODO” w celu przetwarzania
informacji związanych z świadczeniami społecznych i emerytalnymi przez Administratora tj. Stowarzyszenie
Parafiada z siedzibą w Warszawie przy ul. Gwintowej 3, 00-704 Warszawa. Osoba podająca dane osobowe ma
prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, lub prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ma też prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres umożliwiający dochodzenie
ewentualnych roszczeń. Dane osobowe mogą być tylko udostępniane uprawnionym podmiotom na podstawie
przepisów prawa. Wszelkie informacje dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać u Administratora.

 Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego
postanowienia

 Oświadczam, że wraz z przesłaniem pracy do konkursu, zostają przeniesione
majątkowe prawa autorskie na Organizatora.
……………………………..
Data

……………………………………………………
podpis nauczyciela/instruktora /opiekuna prawnego
……………………………………………………………………
Podpis uczestnika konkursu

Organizator konkursu:
Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza
Ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa
Kontakt: malgorzata.wlodarczyk@parafiada.pl
Tel. 728 820 602

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w
ramach Programu „Patriotyzm Jutra”

