
Załącznik do Regulaminu Powiatowego Konkursu Wiedzy.„595 LAT KOLNA” 

 

KARTA UCZESTNIKA  
POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY 

 pt. „595 LAT KOLNA” 

 

Dane uczestnika Konkursu: 

Imię i nazwisko  
 

Nazwa szkoły*)  
 

Adres szkoły*)  
 

Klasa*)  
 

Nr telefonu do kontaktu  
 

Adres zamieszkania 
uczestnika 

 
 

*) dotyczy uczniów szkół 

 

O Ś W I A D C Z E N I A 

Ja, niżej podpisana/ podpisany oświadczam, że: 

Tak**  Nie** 

Zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane  
w  Regulaminie Powiatowego Konkursu Wiedzy „595 LAT KOLNA” 

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka*** w Powiatowym Konkursie 
Wiedzy „595 LAT KOLNA” na warunkach określonych w Regulaminie 
Konkursu oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Powiatową Bibliotekę 
Pedagogiczną w Kolnie jego pracy konkursowej. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych 
osobowych mojego dziecka*** zawartych w Karcie uczestnika w celu 
organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia jego zwycięzców,  
a także udostępniania informacji o jego wynikach, laureatach – w zakresie 
imię i nazwisko, szkoła/placówka/dorośli-miejscowość. 

 Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo i nieodpłatne przetwarzanie przez 
Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Kolnie mojego wizerunku/ wizerunku 
mojego dziecka*** utrwalonego podczas Konkursu i w trakcie wręczania 
nagród, w tym na rozpowszechnianie w siedzibie organizatorów, lokalnej 
prasie, na stronach www organizatorów, portalach społecznościowych, w celu 
informowania o Konkursie, promowania Konkursu oraz upowszechniania 
informacji na temat Konkursu i nagradzania  prac konkursowych. 

 Posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej przesłanej 
w ramach Konkursu, a przesłana praca konkursowa nie narusza majątkowych 



i osobistych praw autorskich osób trzecich; ponadto oświadczam, że udzielam 
Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Kolnie nieodpłatnej niewyłącznej 
licencji na korzystanie z tej pracy konkursowej przez czas nieokreślony na 
następujących polach eksploatacji : użyczenie oryginału,  publiczne 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie 
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  
i w czasie przez siebie wybranym.  

 Zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach, w tym 
dostępie do swoich danych osobowych/ danych osobowych mojego 
dziecka*** oraz do żądania  ich uzupełnienia i sprostowania, czasowego lub 
stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one 
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zebrane z naruszeniem prawa albo 
gdy już są zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane, a także 
prawie do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

 

Niniejsze oświadczenia oraz dane osobowe składam dobrowolnie, a podane przeze mnie 
informacje są zgodne z prawdą. 

 

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

  Miejscowość, data             czytelny podpis uczestnika Konkursu/ rodzica(opiekuna prawnego) 

 

 

 

** postaw znak X we właściwej kratce 
*** dotyczy, gdy uczestnikiem Konkursu jest osoba niepełnoletnia 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 ze zm.) - zwanego RODO, informujemy, że 
Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika konkursu, rodzica/ opiekuna prawnego jest 
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie z siedzibą przy ul. Teofila Kubraka 6, 18-500 Kolno, nr telefon 
(86) 278 24 33, adres email: biblioteka@powiatkolno.pl 
 

Pełen obowiązek informacyjny dostępny jest w Regulaminie Powiatowego Konkursu Wiedzy „595 LAT 
KOLNA”,  jak również w siedzibie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie. 


