
 

 

Załącznik Nr 4 

do regulaminu konkursu dla szkół średnich z obszaru 
województwa lubelskiego na przygotowanie plakatu 
oraz filmu promującego kampanię „Stop pożarom 
lasów”  

 
 

   ………………………… 

(miejscowość i data)  

       

    ……………………………. 

    Pieczęć szkoły 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU 

(wypełnia nauczyciel/wychowawca/opiekun klasy) 

kategoria II 

1. Nazwa szkoły: ………………………………………………………....................................., 

Adres szkoły: ………………………………………………………...................................., 

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………........................., 

e-mail szkoły: ………………………………………………………..................................., 

Powiat: ……………..………………………………………………...................................., 

Gmina: ………………………………………………………….........................................., 

2. Klasa: ……………………………………..…….…..……………………………………..…...., 

3. Imię i nazwisko nauczyciela/wychowawcy/opiekuna* klasy:  

…….…………………………………………….…………………………………………………….…………………………, 

4. Imiona i nazwiska uczniów, których wizerunek został upubliczniony w filmie konkursowym: 

 …….………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..…….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…….., 

5. Imiona i nazwiska uczniów, biorących udział przy tworzeniu filmu konkursowego: 

 …….………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..…….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…….., 

Konkurs jest organizowany w ramach projektu pn. „Stop pożarom lasów” – kampania edukacyjna skierowana 

do uczniów szkół średnich z terenu województwa lubelskiego, realizowanego ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

 

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

Podpis nauczyciela/wychowawcy/opiekuna klasy* 



 

 

 

*niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                                                                          

       
 

 

 

 

Załącznik do karty zgłoszeniowej do konkursu – kategoria II 

 

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem 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) – RODO - informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych jest: Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej 

Straży Pożarnej w Lublinie z siedzibą przy ul. Strażackiej 7, 20-012 Lublin, 

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: iod@kwpsp.lublin.pl,  

tel. 887-101-995, 

3) dane będą przetwarzane wyłączenie na cele związane z przeprowadzeniem konkursu 

„Stop pożarom lasów”, na podstawie świadomej zgody osób, których dane dotyczą - art. 

6 ust 1 lit a RODO, 

4) dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu „Stop 

pożarom lasów” oraz przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi 

określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 

5) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

6) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

7) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, Warszawa, 

8) podanie danych osobowych jest niezbędne, ponieważ jest konieczne do 

przeprowadzenia konkursu „Stop pożarom lasów”,  

mailto:iod@kwpsp.lublin.pl


 

 

9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania. 


