
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU pt. 
 

„Gwiazda Polski. Balonem do stratosfery” 

 

 

1. Imię i nazwisko autora pracy  

2. Data urodzenia autora pracy  

3. Adres e-mail  

4. Numer telefonu  

5. Nazwa szkoły autora pracy  

6. Podpis autora pracy (oznacza akceptację 

regulaminu konkursu) 
 

7. Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna*  

8. Numer telefonu rodzica lub opiekuna*  

9. Adres e-mail rodzica lub opiekuna*  

10. Podpis rodzica lub opiekuna wyrażającego 

zgodę na udział autora w konkursie (oznacza 

akceptację regulaminu konkursu)* 

 

 

*Rubryki 7-10 dotyczą uczestników niepełnoletnich 

 



Zgoda do załączenia przy karcie zgłoszenia 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka 
przez Administratora Danych Muzeum Historyczne w Legionowie; ul. Adama 
Mickiewicza 23, 05-120 Legionowo w celu zgłoszenia pracy plastycznej do konkursu na 
komiks pt. „Gwiazda Polski. Balonem do stratosfery”. 
 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
  

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu 
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 
danych i prawie ich poprawiania. 

 

Legionowo, dnia ……………..…… 2018 r.                       …………………………………………. 

               (podpis osoby udzielaącej zgody) 

 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Historyczne w Legionowie; ul. A. Mickiewicza 23, 05-120 Legionowo, 

reprezentowane przez Dyrektora. 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi oraz Pani/Pana dziecka, można kontaktować się z Administratorem Danych, e-mail: 

admin@muzeum.legionowo.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka, będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Historycznego 

w Legionowie; ul. A. Mickiewicza 23, 05-120 Legionowo, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i regulaminów 

wewnętrznych Administratora, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie 

przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie 

danych do jej wycofania, skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 

wycofania zgody. 

7. Posiada Pani/Pan  prawo do przenoszenia swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka do wskazanych podmiotów. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


