KONKURS POPULARYZUJĄCY WIEDZĘ
GEOGRAFICZNO – HISTORYCZNĄ O ŁODZI
MOJA FOTOGENICZNA ŁÓDŹ
dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz
dla uczniów szkół średnich w Łodzi
Edycja II : „Woda w krajobrazie Łodzi; rzeki, stawy, studnie, zdroje, fontanny…”
Formularz zgłoszeniowy

1. Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………………...
2. Data urodzenia i klasa ………………………………………………………………….

3. Nazwa i adres szkoły……………………………………………………………………
4. Tytuł i temat fotoreportażu……………………………………………………………...

5. Osoba odpowiedzialna za kontakt z Organizatorem (imię i nazwisko, nr telefonu, email) ……………………………………………………………………………………
.

Uczestnik/opiekun prawny uczestnika1 wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika przez Fundację im. Stanisława Liszewskiego, zgodnie z formularzem
zgłoszeniowym przesłanym do konkursu.
Przyjmuje także do wiadomości, że:
· Fundacja im. Stanisława Liszewskiego jest Administratorem danych osobowych zebranych
na potrzeby organizacji konkursu, dane osobowe będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu, dane osobowe będą przetwarzane w
związku ze zgłoszeniem uczestnictwa i organizacją II. edycji Konkursu popularyzującego
wiedzę geograficzno – historyczną MOJA FOTOGENICZNA ŁÓDŹ dla uczniów klas 7 i 8
szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół średnich – „Woda w krajobrazie Łodzi; rzeki,
stawy, studnie, zdroje, fontanny…”
·Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu oraz okres
archiwizowania dokumentacji konkursu,
· Administrator informuje, iż w związku z przetwarzanymi danymi osobowymi uczestnikowi
konkursu przysługuje prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii,
- do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
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Niepotrzebne skreślić

-

do usunięcia danych,
do ograniczenia przetwarzania danych,
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
do przenoszenia danych,
do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
· Fundacja im. Stanisława Liszewskiego – Administrator danych osobowych informuje:

- prośby dotyczące realizacji prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
(tylko jeżeli przetwarzanie byłoby zbędne do realizacji wskazanego celu przetwarzania), a
także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego można
kierować również pod adres mailowy: mojafotogenicznalodz@gmail.com

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne

do realizacji obowiązków ciążących na organizatorze konkursu, konsekwencją nie
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest brak możliwości udziału w
konkursie

Data i podpis uczestnika/ opiekuna prawnego uczestnika konkursu
…………………………………………………………………………………………..

Pieczęć szkoły i podpis Dyrektora szkoły
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać do dnia 15. września 2022 r. na adres:
mojafotogenicznalodz@gmail.com

