Konkurs plastyczny „Odpoczywaj na wsi”

Załącznik nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KONKURS PLASTYCZNY „ODPOCZYWAJ NA WSI”
Lp.

Dane autora pracy

1.

Imię

2.

Nazwisko

3.

Klasa

0

1

Grupa wiekowa

2

3

4

I

5

6

7

8

II

Nazwa szkoły lub placówki oświatowej

Ulica:

Numer:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

4.

Telefon:

Województwo:
5.

e-mail:

Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Imię i nazwisko

6.

Rodzic/
Opiekun prawny

Tel. kontaktowy

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu plastycznego
„Odpoczywaj na wsi”, organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7.

……………..…………………................................................................
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego
Proszę o wypełnienie wszystkich rubryk drukowanymi literami. Wypełnioną tabelkę proszę przykleić
na odwrocie pracy konkursowej.
Praca konkursowa bez dołączonej wypełnionej prawidłowo tabelki nie będzie dopuszczona
do konkursu.
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Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU
PLASTYCZNEGO „ODPOCZYWAJ NA WSI” O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE PRZEZ ORGANIZATORA KONKURSU DANYCH OSOBOWYCH,
WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ PRZENSIESIENIE PRAW AUTORSKICH
Ja niżej podpisany
……………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

rodzic/opiekun prawny
……………………………………………………………………………………………,
imię i nazwisko dziecka

w związku z przystąpieniem do konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi”, organizowanego przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w przypadku zakwalifikowania się do etapu
wojewódzkiego, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku zarówno moich,
jak i dziecka zgłoszonego do konkursu.
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że:
 administratorem tak zebranych danych osobowych jest
……………………………………………………………………………………….…………..
(należy wskazać właściwy Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, wymieniony w załączniku 4)

z siedzibą w …………………………………………………………………………………………;


dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – …………………………………………………..
(należy wpisać dane właściwego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
wymienione w załączniku 4)





dane osobowe uczestnika konkursu/rodzica/opiekuna prawnego przetwarzane będą w celu
i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi”
na podstawie art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE
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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”;
dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, w tym wydania
nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach lub
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do momentu wycofania zgody oraz archiwizowane w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z instrukcją kancelaryjną Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
dane osobowe uczestnika konkursu/rodzica/opiekuna prawnego mogą zostać udostępnione innym
podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia w realizacji konkursu;
posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie
na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych uczestnika, którego dokonano na
podstawie wyrażonej przez uczestnika konkursu/rodzica/opiekuna prawnego zgody, przed jej
wycofaniem;
oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika należy kierować
w dowolnej formie pisemnej na adres:
………………………………………...……………………………………………………………..
(należy wskazać właściwy Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, wymieniony w załączniku 4)




podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym przystąpienia i uczestnictwa
w konkursie;
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego [Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa], gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, pokazywanie i publikowanie mojego wizerunku,
nazwiska, głosu w dowolnym formacie i we wszystkich mediach dla celów związanych
z informacją i promocją konkursu, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do pracy zgłoszonej na konkurs plastyczny
„Odpoczywaj na wsi” na rzecz
……………………………….…………………………………………………………………………...
(należy wskazać właściwy Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, wymieniony w załączniku 4)

----------------------------------------------miejscowość, data

--------------------------------------------------czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu
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Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU
PLASTYCZNEGO „ODPOCZYWAJ NA WSI” O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE PRZEZ ORGANIZATORA KONKURSU DANYCH OSOBOWYCH,
WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ PRZENSIESIENIE PRAW AUTORSKICH

Ja niżej podpisany
……………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

rodzic/opiekun prawny
……………………………………………………………………………………………,
imię i nazwisko dziecka

w związku z przystąpieniem do konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi”, organizowanego przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w przypadku zakwalifikowania się do etapu
ogólnopolskiego, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku zarówno moich,
jak i dziecka zgłoszonego do konkursu.
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że:
 administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 30, kod 00-830;
 dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – iod@minrol.gov.pl, tel. 22 623 26 25;
 dane osobowe uczestnika konkursu/rodzica/opiekuna prawnego przetwarzane będą w celu
i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi”
na podstawie art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE
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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”;
 dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, w tym wydania
nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach lub do
momentu wycofania zgody oraz archiwizowane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z
instrukcją kancelaryjną Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 dane osobowe uczestnika konkursu/rodzica/opiekuna prawnego mogą zostać udostępnione innym
podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia w realizacji konkursu;
 posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie
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na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych uczestnika, którego dokonano na
podstawie wyrażonej przez uczestnika konkursu/rodzica/opiekuna prawnego zgody, przed jej
wycofaniem;
oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika należy kierować
w dowolnej formie pisemnej na adres Departament Oświaty i Polityki Społecznej, ul. Wspólna 30,
00-930 Warszawa, e- mail: sekretariat.dos@minrol.gov.pl;
podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym przystąpienia i uczestnictwa
w konkursie;
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego [Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa], gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, pokazywanie i publikowanie mojego wizerunku,
nazwiska, głosu w dowolnym formacie i we wszystkich mediach dla celów związanych
z informacją i promocją konkursu, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do pracy zgłoszonej na konkurs plastyczny
„Odpoczywaj na wsi” na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

----------------------------------------------miejscowość, data

--------------------------------------------------czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu
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Załącznik nr 4
WYKAZ WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW DORADZTWA ROLNICZEGO (WODR)
Województwo

Adres

Telefon/e-mail

Inspektor Danych Osobowych

Dolnośląski
ODR we Wrocławiu

ul. Zwycięska 8
53-033 Wrocław

tel.: 71 339 86 56
e-mail: sekretariat@dodr.pl

Kujawsko-Pomorski
ODR w Minikowie

89-122 Minikowo

tel.: 52 386 72 14
e-mail: sekretariat@kpodr.pl

tel.: 52 386 72 45
e-mail:
roman.gibaszek@kpodr.pl.

Lubelski
ODR w Końskowoli

ul. Pożowska 8
24-130 Końskowola

tel.: 81 889 06 00
e-mail: wodr@wodr.konskowola.pl

tel. 81 889 06 64
e-mail: iod@lodr.konskowola.pl

Lubuski
ODR w Kalsku

66-100 Sulechów
Kalsk 91

tel. 68 385 20 91 do 96
e-mail: sekretariat@lodr.pl

tel.: 68 385 20 91 wew. 341
e-mail: iod@lodr.pl

Łódzki
ODR
w Bratoszewicach

ul. Nowości 32
95-011 Bratoszewice

tel.: 42 719 89 28
e-mail: sekretariat@lodrbratoszewice.pl

tel.: 42 719 89 13 w. 333
e-mail: iod@lodr-bratoszewice.pl

Małopolski
ODR w Karniowicach

ul. Osiedlowa 9
32-082 Karniowice

tel.: 12 285 21 13 / 14
e-mail: sekretariat@modr.pl

tel.: 12 285-21-13
e-mail: iod@modr.pl

Mazowiecki
ODR w Warszawie

ul. Czereśniowa 98
02-456 Warszawa

tel. 22 571 61 00
e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

tel.: 22 571 61 00
e-mail: iodo@modr.mazowsze.pl

Opolski
ODR w Łosiowie

ul. Główna 1
49-330 Łosiów

tel.: 77 443 71 00
e-mail: sekretariat@oodr.pl

tel.: 77 44 37 139
e-mail: iod@oodr.pl

Podkarpacki
ODR w Boguchwale

ul. Suszyckich 9
36-040 Boguchwała

tel.: 17 87 01 507
e-mail: boguchwala@podrb.pl

tel.: 723 977 551
e-mail: inspektor.odo@podrb.pl

Podlaski
ODR w Szepietowie

ul. SzepietowoWawrzyńce
64 18-210 Szepietowo

tel.: 86 275 89 10
e-mail: sekretariat@odr-szepietowo.pl

tel.: 86 275 89 05
edeptula@odr-szepietowo.pl

tel.: 71 339 86 56 W. 218
e-mail: iod@dodr.pl.
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Inspektor Danych
Osobowych

Województwo

Adres

Telefon/e-mail

Pomorski
ODR w Lubaniu

ul. T. Maderskiego 3
83-422 Nowy Barkoczyn

tel.: 58 326 39 00
e-mail: sekretariat@podr.pl

tel.: 797 010 644
e-mail: iod@podr.pl

Śląski
ODR w Częstochowie

ul. Wyszyńskiego 70/126
42-200 Częstochowa

tel. 34 377 01 01
e-mail: sodr@odr.net.pl

tel.: 888 822 811
e-mail: iod@odr.net.pl

Świętokrzyski
ODR
w Modliszewicach

Modliszewice
ul. Piotrkowska 30
26-200 Końskie

tel.: 41 372 22 84 do 86,
e-mail: modliszewice@sodr.pl

tel.: 41 372 22 84 wew. 232
e-mail: anna.obara@sodr.pl

Warmińsko-Mazurski
ODR w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91
10-356 Olsztyn

tel.: 89 535 76 84
e-mail: sekretariat@w-modr.pl

tel.: 89 535 76 84;
e-mail: inspektor@w-modr.pl

Wielkopolski ODR w
Poznaniu

ul. Sieradzka 29
60-163 Poznań

tel.: 618 685 272
e-mail: wodr@wodr.poznan.pl

tel.: 61 868 52 72.
iod@wodr.poznan.pl

Zachodniopomorski
ODR
w Barzkowicach

Barzkowice 2
73-134 Barzkowice

tel.: 91 561 37 00 do 02
e-mail: barzkowice@home.pl

tel. 91 479 40 23
e-mail: iod@zodr.pl
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