Formularz zgłoszeniowy do konkursu na film promujący działalność
Polskiego Czerwonego Krzyża
I. Dane uczestnika/uczestników konkursu
1. DANE OSOBOWE I TELEADRESOWE PIERWSZEGO UCZESTNIKA
Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ……..…………………………………………………….……………………..………...
Data urodzenia: …………………………….…………… PESEL: ………………………………………………………………………
Adres do korespondencji: ………………………………………………..………..
ulica
……………….…..
kod pocztowy

…………....
nr domu

….…………………
nr mieszkania

………………………..……………………….
nazwa miejscowości

Telefon komórkowy: ……………………………… e-mail: ………………………………………………………………..…….
Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………………………………………………..……………
2. DANE OSOBOWE I TELEADRESOWE DRUGIEGO UCZESTNIKA
Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ……..…………………………………………………….……………………..………...
Data urodzenia: …………………………….…………… PESEL: ………………………………………………………………………
Adres do korespondencji: ………………………………………………..………..
ulica
……………….…..
kod pocztowy

…………....
nr domu

….…………………
nr mieszkania

………………………..……………………….
nazwa miejscowości

Telefon komórkowy: ……………………………… e-mail: ………………………………………………………………..…….
Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………………………………………………..……………
3. DANE OSOBOWE I TELEADRESOWE TRZECIEGO UCZESTNIKA
Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ……..…………………………………………………….……………………..………...
Data urodzenia: …………………………….…………… PESEL: ………………………………………………………………………
Adres do korespondencji: ………………………………………………..………..
ulica
……………….…..
kod pocztowy

…………....
nr domu

….…………………
nr mieszkania

………………………..……………………….
nazwa miejscowości

Telefon komórkowy: ……………………………… e-mail: ………………………………………………………………..…….
Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………………………………………………..……………
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II. Zgoda rodziców (prawnych opiekunów) ucznia niepełnoletniego
Wyrażam zgodę na udział (należy podać imię i nazwisko dziecka) ……………………..…………………...……..
w konkursie na film promujący działalność Polskiego Czerwonego Krzyża organizowanym
przez Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji
Nauczycieli w Bydgoszczy.
……………..…………………………………………
podpis rodzica (prawnego opiekuna)
Wyrażam zgodę na udział (należy podać imię i nazwisko dziecka) ……………………..…………………...……..
w konkursie na film promujący działalność Polskiego Czerwonego Krzyża organizowanym
przez Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji
Nauczycieli w Bydgoszczy.
……………..…………………………………………
podpis rodzica (prawnego opiekuna)
Wyrażam zgodę na udział (należy podać imię i nazwisko dziecka) ……………………..…………………...……..
w konkursie na film promujący działalność Polskiego Czerwonego Krzyża organizowanym
przez Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji
Nauczycieli w Bydgoszczy.
……………..…………………………………………
podpis rodzica (prawnego opiekuna)

III. Dane nauczyciela zgłaszającego uczestnika/uczestników
Imię i nazwisko: ……..………………………………………………………………………………… PESEL: …………………………
Adres do korespondencji: ………………………………………………..………..
ulica
……………….…..
kod pocztowy

…………....
nr domu

….…………………
nr mieszkania

………………………..……………………….
nazwa miejscowości

Telefon komórkowy: ……………………………… e-mail: ………………………………………………………………..…….
Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………………………………………………..……………
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IV. Oświadczenia uczestnika/uczestników konkursu
1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie
warunki określone w tym regulaminie.
2. Oświadczam, że zgłoszony do konkursu film nie był wcześniej publikowany, prezentowany,
nagradzany, ani wyróżniany w innych konkursach.
3. Oświadczam, że zgłoszony do konkursu film jest moim osobistym dziełem i przysługują mi
w całości autorskie prawa majątkowe do tej pracy i nie jest ona obciążona autorskimi prawami
majątkowymi osób trzecich. Oświadczam także, że film nie narusza żadnych praw stron trzecich,
w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich.
4. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Kujawsko-Pomorski Oddział
Okręgowy PCK dla celów niekomercyjnych zgłoszonego do konkursu filmu, w szczególności
do publicznego prezentowania oraz używania w działalności informacyjno-promocyjnej KujawskoPomorskiego Oddziału Okręgowego PCK.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych
umieszczonych w dokumentacji zgłoszeniowej w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu.
6. Wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska oraz nazwy
szkoły w związku z udziałem w konkursie we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach
o przedmiotowym konkursie i jego wynikach oraz w związku z publikacjami i prezentacjami filmu po
zakończeniu konkursu.
Wszystkie wyżej wymienione oświadczenia i zgody potwierdzam własnoręcznym podpisem:
……………..……………….……….…………
podpis nauczyciela zgłaszającego
uczestnika/uczestników
……………..………………….…………
podpis pierwszego uczestnika

……………..………………….…………
podpis drugiego uczestnika

……………..………………….…………
podpis trzeciego uczestnika

Dodatkowo w imieniu uczniów niepełnoletnich wszystkie wyżej wymienione oświadczenia
i zgody potwierdzają własnoręcznym podpisem rodzice (prawni opiekunowie):
……………..………………….…………
podpis rodzica
(prawnego opiekuna)

……………..………………….…………
odpis rodzica
(prawnego opiekuna)
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……………..………………….…………
podpis rodzica
(prawnego opiekuna)
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IV. Klauzula informacyjna
1.

Administratorem danych osobowych jest Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w 00-561 Warszawa
przy ul. Mokotowskiej 14;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Polskim Czerwonym Krzyżu jest Pan Andrzej Antoń,
kontakt: iod@pck.org.pl;
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu na film prezentujący działalność
Polskiego Czerwonego Krzyża organizowanego przez Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy
PCK na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO
4. Odbiorcą danych osobowych będą:
a. organizator konkursu,
b. osoby/podmioty związane z działalnością statutową KP OO PCK.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech lat od terminu zakończenia konkursu
wskazanego w regulaminie.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia, cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W odniesieniu do danych osobowych uczestników konkursu decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestników
konkursu narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do wzięcia udziału
w konkursie.
10. Dane będą przetwarzane w sposób tradycyjny i elektroniczny.
……………..……………….……….…………
podpis nauczyciela zgłaszającego
uczestnika/uczestników
……………..…….…………….…………
podpis pierwszego uczestnika

……………..………………….…………
podpis drugiego uczestnika

……………..………………….…………
podpis trzeciego uczestnika

……………..………………….…………
podpis rodzica
(prawnego opiekuna)

……………..………………….…………
odpis rodzica
(prawnego opiekuna)

……………..………………….…………
podpis rodzica
(prawnego opiekuna)

V. Metryka filmu
1. Tytuł filmu: …………………………………….……………………………………………………………………………………………
2. Czas trwania: .….…………………………………………………………………………………………………………………………
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