
 

 

Załącznik nr 1  
do Regulaminu Konkursu  

na imię oraz projekt  maskotki Prowod sp. z o.o. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA  
„KONKURS NA IMIĘ ORAZ PROJEKT MASKOTKI 

PROWOD SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” 
 

1. Imię i nazwisko dziecka – Uczestnika konkursu: 

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

2. Nazwa i adres placówki szkolnej oraz oznaczenie klasy, do której uczęszcza Uczestnik konkursu 

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

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

3. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (nr tel., e-mail) rodzica/opiekuna prawnego* Uczestnika konkursu 

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

 

4. Propozycja imienia maskotki:  
 

Oświadczenie i zgoda rodzica/opiekuna prawnego* 

Ja niżej podpisany 

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

będący rodzicem/opiekunem prawnym*  
 

        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                     (imię i nazwisko dziecka – Uczestnika konkursu) 

niniejszym oświadczam, co następuje: 

 wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie na imię oraz projekt maskotki Prowod Sp. z o.o.,  

 zapoznałem się  i zobowiązuję do przestrzegania Regulaminu konkursu, a tym samym w pełni akceptuję wszystkie jego 

regulacje i postanowienia, 

 zapoznałem się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zawartą w Regulaminie konkursu,  

 wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka zawartych 

w formularzu zgłoszeniowym, do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu w szczególności w celu zgłoszenia 

uczestnictwa i wzięcia udziału w konkursie, kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym, informowania przez Organizatora  

o udziale w konkursie i jego wynikach, 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych mojego dziecka w postaci imienia i nazwiska, nazwy i 

adresu placówki szkolnej i klasy, do której uczęszcza  oraz utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo jego wizerunku.  

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie w tym na stronach 

internetowych i aplikacji mobilnej Organizatora oraz portalach społecznościowych Facebook, YouTube itp.) oraz zamieszczanie 

w materiałach promocyjnych i informacyjnych, 

 jestem świadomy tego, że przysługuje mi prawo do cofnięcia każdej ze zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednak wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Wycofanie zgody skutkuje rezygnacją w udziale w 

Konkursie, 

 przekazana Praca konkursowa jest autorskim, oryginalnym i samodzielnym pomysłem mojego dziecka, nigdzie wcześniej nie 

publikowana i nie zgłaszana do innych konkursów i nie narusza praw autorskich i znaków towarowych osób trzecich.,  

 przyjmuję pełną odpowiedzialność zarówno wobec Organizatora konkursu, jak i osób trzecich, w przypadku, gdy zgłoszona 

Praca konkursowa naruszałaby prawa innych osób,  

 w chwili podpisania niniejszego oświadczenia przenoszę na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu – Pracy 

konkursowej na zasadach określonych w Regulaminie konkursu. 

 

……………………………………………………………    ………………………………………………………………. 
                 Miejscowość, data                                           Podpis rodzica/opiekuna prawnego*  
*niepotrzebne skreślić 


