
 

 
X SZKOLNY KONKURS KALENDARZY 2021 
I KART ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYCH 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. J. Lelewela 
 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Tematyka/Tytuł pracy _______________________________________________________ 

Kategoria _______________________________________________________________________ 

Imię i nazwisko ________________________________________________________________ 

Klasa/Szkoła ___________________________________________________________________ 

Adres e-mail ___________________________________________________________________ 

Dodatkowe informacje dotyczące wykonanej pracy, uwagi własne  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Składając niniejszy formularz: 

1. akceptuję regulamin, dostępny na stronie http://www.lelewel.poznan.pl/regulamin_konkursu/, 
X SZKOLNEGO KONKURSU KALENDARZY 2021 I KART ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYCH 
organizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. J. Lelewela w Poznaniu  

2. oświadczam, że jestem autorem projektu graficznego przesłanego w związku z  uczestnictwem 
w konkursie i wyrażam zgodę na korzystanie z niego  (rozpowszechnianie i publikowanie w formie 
cyfrowej i drukowanej) przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. J. Lelewela w Poznania oraz 
Korporację Poligrafów Poznańskich Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mec haników Polskich  
na zasadach określonych w regulaminie tegoż konkursu  

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 
im. J. Lelewela w Poznania w celach promujących konkurs i  związanych z funkcjonowaniem 
Zespołu Szkół Zawodowych  Nr 6 im. J. Lelewela w Poznaniu. 

 
 
______________       _____________________ 

Data         Podpis uczestnika 

http://www.lelewel.poznan.pl/regulamin_konkursu/


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu (Zespół Szkół Zawodowych 

Nr 6 im. J. Lelewel, ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań). 
2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO w celu realizacji i uczestnictwa w konkursie. 
3. Organizator konkursu nie jest uprawniony do jakiegokolwiek dalszego  wykorzystania 

i udostępniania powierzonych danych osobowych, ani do  przechowywania i sporządzania 
kopii bezpieczeństwa powierzonych danych  w zakresie, który nie jest konieczny do 
prawidłowej realizacji konkursu. 

4. Dane osobowe będą przechowywane z zachowania najwyższej  staranności, w tym do 
postępowania zgodnego z przepisami ustawy o  ochronie danych osobowych oraz 
wymogami Rozporządzenia. 

5. Uczestnicy konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych  oraz prawo do ich 
sprostowania, usunięcia po okresie przechowywania,  ograniczenia ich przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo  do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na  podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale  jednocześnie konieczne do 
uczestnictwa w konkursie. 

7. Dane będą przetwarzane w sposób tradycyjny i elektroniczny. 
 


