
 
Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu piosenki świątecznej „Hej, Kolęda”  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do Konkursu piosenki świątecznej „Hej, Kolęda” 
(KATEGORIA DRUGA – Duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne) 

 
DANE UCZESTNIKÓW 
 
Imię i nazwisko 
................................................................................................................ 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
.................................................................................................................  
 
TYTUŁ UTWORU ZGŁASZANEGO DO KONKURSU 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
KATEGORIA DRUGA – Duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne: (odpowiednie 
podkreślić):* 
a) uczniowie klas 1-3  
b) uczniowie klas 4-8  
c) uczniowie szkół ponadpodstawowych 
 
DANE JEDNEGO Z RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH (w przypadku uczestników 
niepełnoletnich) 
 
Imię i nazwisko ................................................................................................................. 
Telefon ......................................  
e-mail......................................................... 
 
PLACÓWKA 
 
Pełna nazwa i adres szkoły 
............................................................................................................................................ 
 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji konkursu i w zakresie wskazanym  

w Regulaminie Konkursu. Zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez usunięcie przez Uczestnika jego zgłoszenia, 
stanowiącego odpowiedź na zadanie konkursowe lub poprzez przesłanie informacji o wycofaniu zgody na adres: Starostwo 
Powiatowe w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów.  

2. Administratorem danych osobowych jest Starosta Ciechanowski – Starostwo Powiatowe w Ciechanowie  
z siedzibą w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, zwany dalej Administratorem. 

3. Przeprowadzenie konkursu jest zgodne z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 25 maja 
2018 r. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji nagrody i rozpatrzenia ewentualnych 
reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, 
żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania. 

5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej 
informacji za pośrednictwem poczty na adres Organizatora konkursu. 

6. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty na 
adres Organizatora. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby. 

7. Dane gromadzone podczas realizacji konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą 
udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika. 

8. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych. 

 

........................................................................................... 

(data i czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego)** 

*O przynależności do wybranej kategorii wiekowej w przypadku zespołów decyduje przynależność wiekowa 
najstarszego członka zespołu do danej klasy 
** W przypadku uczestników niepełnoletnich wymagany podpis rodzica lub opiekuna prawnego jednego  
z uczestników 


