
Zarządzenie Nr 393/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 13 czerwca 2022 r.

w sprawie organizacji konkursu pod nazwą „Zielony kadr”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18, art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późń. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza  się  konkurs  pod  nazwą  „Zielony  kadr”.  Celem  konkursu  jest  włączenie  szkół
podstawowych  i  ponadpodstawowych  w  powszechną  edukację  ekologiczną  dotyczącą
konieczności  segregacji  odpadów  i  powtórnego  ich  wykorzystania,  poznawania   zasad
postępowania  z  odpadami,  przybliżania   wiedzy na  temat  naturalnych  zasobów wodnych,
zrozumienia konieczności  zwiększenia udziału energii  ze źródeł odnawialnych  i walki ze
smogiem, kształtowania poczucia odpowiedzialności za środowisko.

§ 2

Zasady  udziału  w  konkursie  określa  Regulamin  konkursu  „Zielony  kadr”,  stanowiący
załącznik do zarządzenia.

§ 3

Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
1. Przewodniczący  Komisji  Konkursowej  –  Marlena  Malicka  -  pracownik  Wydziału

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;
2. Członek Komisji – Mariusz Witczak,.pracownik Wydziału Edukacji
3. Członek  Komisji  –  Anna  Grabowska,  pracownik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  

i Ochrony Środowiska;
4. Członek Komisji – Anna Błaszczyk - pracownik Kancelarii Prezydenta Miasta;
5. Członek Komisji – Joanna Czajczyńska – pracownik Kancelarii Prezydenta Miasta.

§ 4

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Edukacji  Urzędu  Miasta
Kalisza oraz Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

§ 5

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                             Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski   



Załącznik do Zarządzenia Nr 393/2022
Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 13 czerwca 2022 r.
Regulamin konkursu „Zielony kadr”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Miasto Kalisz.
2. Konkurs  organizowany  jest  w  ramach  przedsięwzięcia „Eko  Kalisz”  -  edukacja

ekologiczna mieszkańców Kalisza, poprzez realizację konkursów”,  współfinansowanego
przez WFOŚiGW w Poznaniu.

3. Celem konkursu jest:
1) podniesienie świadomości ekologicznej;
2) szerzenie konieczności segregacji odpadów i powtórnego ich wykorzystania;
3) poznanie zasad postępowania z odpadami;
4) przybliżenie wiedzy na temat naturalnych zasobów wodnych;
5) zrozumienie konieczności zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych  i walki

ze smogiem;
6) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko;

4. Konkurs  będzie  trwał  od  dnia  13.06.2022  r.  do  dnia  30.09.2022r.  Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi do dnia 14.10.2022r.

5. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu spotu filmowego promującego do wyboru
dwie tematyki: segregację odpadów oraz dot. klimatu i środowiska.

§ 2 Warunki uczestnictwa

1. Konkurs skierowany jest  do uczniów ze szkół podstawowych  i  ponadpodstawowych  
z terenu Miasta Kalisza.

2. Każda szkoła musi dostarczyć minimum 1 spot.
3. Szkoła zgłaszająca zobowiązana jest do wyznaczenia szkolnego koordynatora akcji.
4. Do każdego spotu musi być załączona metryczka wg wzoru:

1) imię i nazwisko wykonawców,
2) klasa,
3) akceptacja regulaminu „Akceptuję regulamin, data, podpis opiekuna uczniów”,
4) pełna nazwa szkoły.

5. Zgłoszenie  uczestnictwa  szkoły  w  konkursie  należy  dokonać  mailowo  od  dnia
13.06.2022 r.   do  24.06.2022 r.,  e-mail  mwitczak@um.kalisz.pl  z  opcją  żądania
potwierdzenia  odbioru  Urząd  Miasta  Kalisza,  Wydział  Edukacji,  ul.  Jasna  2,  62-800
Kalisz, tel.  62 3666 604. Wzór Formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik Nr 1 do
Regulaminu Konkursu.  Do Formularza  zgłoszeniowego należy  dołączyć  Oświadczenia
ucznia/opiekuna  prawnego  ucznia.  Wzory  oświadczeń  określają  załączniki  Nr  2-5  do
Regulaminu Konkursu.

6. Szkoła  zgłaszająca  się  zobowiązana  jest  do  przeprowadzenie  akcji  edukacyjnej,  której
celem będzie rozwijanie wśród uczniów dobrych praktyk postępowania z odpadami oraz
kształtowanie  poczucia  odpowiedzialności  za  środowisko,  począwszy  od  świadomych
zakupów i  ograniczania wytwarzanych śmieci,  przez ich segregację  w domu i  szkole.
Promowanie odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych, zwiększenie wiedzy
na  temat  zagrożeń  dla  środowiska  związanych  z  smogiem  oraz  wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii.
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§ 3 Zasady konkursu

1. Przedmiotem  konkursu  jest  samodzielne  lub  w  grupie  (maksymalnie  3  osoby)
nakręcenie  materiału  filmowego,  zwanego  dalej  „spotem”,  którego  motywem
przewodnim będą następujące zagadnienia:
1) Promowanie racjonalnej gospodarki odpadów – segregacja odpadów;
2) Promowanie oszczędzania wody, walka ze smogiem, wykorzystanie odnawialnych

źródeł energii – klimat i środowisko;
2. Uczestnik lub grupa, może zgłosić jeden spot.
3. Spot filmowy może zostać wykonany dowolna techniką, przy czym jego długość nie

powinna przekroczyć 6 min. i nie powinna być krótsza niż 3 min.
4. Uczestnicy  zobowiązują  się  do  zgłaszania  utworów  nieobciążonych  prawami

autorskimi i pokrewnymi osób trzecich oraz nienaruszających dóbr osobistych osób
trzecich.

5. Zabronione  jest  i  stanowi  naruszenie  Regulaminu,  przesyłanie  na  konkurs  spotów
zawierających  treści  sprzeczne  z  prawem  lub  dobrymi  obyczajami,  powszechnie
uznawane za obraźliwe.

6. Organizator nie odsyła spotów zgłoszonych do udziału w konkursie, w tym spotów
niezakwalifikowanych do konkursu.

7. Organizator  nie  bierze  odpowiedzialności  za  ewentualne  uszkodzenia  techniczne
spotów zgłaszanych do konkursu.

8. Organizator decyduje o zakwalifikowaniu spotu do konkursu.
9. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  publikacji  wybranych  spotów  na  stronach

internetowych oraz portalach społecznościowych.
10. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  naruszenie  przez  uczestników  praw

autorskich  i  pokrewnych  oraz  dóbr  osobistych  osób  trzecich  odnoszących  się  do
zgłoszonych utworów.

11. Spoty i zgłoszenia zawierające elementy nie spełniające warunków wymienionych w
Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu i będą podlegały odrzuceniu.

12. Wykonany  spot  wraz  ze  skanem  podpisanego  Formularza  zgłoszeniowego z
dopiskiem w temacie wiadomości „Konkurs – Zielony kadr” należy przesłać drogą
elektroniczną  –  mailem  na  adres:  mwitczak@um.kalisz.pl  z  opcją  żądania
potwierdzenia odbioru w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2022 roku.

§ 3 Własność intelektualna i prawa autorskie

1. Zgłoszona praca konkursowa stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  2021, poz.1062).

2. Przesłanie pełnego zgłoszenia konkursowego (Formularza zgłoszeniowego oraz spotu) jest
równoznaczne:
1) Z zapewnieniem przez zgłaszającego, iż autor przesłanego spotu posiada pełnie praw

do  jego  eksploatacji  i  w  żaden  sposób  przy  jego  tworzeniu  nie  naruszył  praw
autorskich, ani innych praw osób trzecich;

2) Z  nieodpłatnym  udzieleniem  przez  osobę  zgłaszającą  na  rzecz  Organizatora
nieograniczonej czasowo i terytorialnie, niewyłącznej licencji do spotu w zakresie pól
eksploatacji  wymienionych  w  art.  50  ustawy  o  prawie  autorskim  i  prawach
pokrewnych, a w szczególności w zakresie:
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a) Utrwalania i zwielokrotniania jakakolwiek techniką, jakimikolwiek środkami
w  jakimkolwiek  formacie  na  taśmie  magnetycznej,  na  dyskietce,  płycie
CD/DVD cyfrowo, w formie pliku elektronicznego;

b) Wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w
ty, publikowanie na stronach internetowych;

c) Udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w czasie
i miejscu przez siebie wybranym;

d) Wystawiania  lub  publicznej  prezentacji  (na  ekranie),  w  tym  podczas
seminariów, konferencji;

e) Wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju
mediach audio – wizualnych i komputerowych.

f) Prawa do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenie z innymi
dziełami,  opracowania  poprzez  dodanie  różnych  elementów,  uaktualnienia,
modyfikacji, tłumaczenia na różne języki, zmiany treści lub ich części;

g) Publikacji i rozpowszechniania w całości lub części.
3) Z upoważnieniem Organizatora w zakresie licencji, o której mowa w pkt 2), w tym w

zakresie wymienionym tam pól eksploatacji, do wyrażania przez Organizatora zgody
na wykonanie praw zależnych do utworu, w tym prawa do opracowania utworu oraz
do rozporządzania i korzystania z tak powstałych opracowań;

4) Ze zobowiązaniem się przez zgłaszającego, iż w przypadku zgłoszenia roszczeń przez
osoby trzecie z tytułu korzystania z Organizatora z pracy konkursowej zgłoszonej do
konkursu,  zgłaszający  podejmie  wszelkie  niezbędne  działania  zmierzające  do
zwolnienia  Organizatora  od  odpowiedzialności  względem  osób  trzecich,  w  tym
naprawi  ewentualnie  powstałą  z  tego  tytułu  po  stronie  Organizatora  szkodę  w  jej
pełnej wysokości oraz zaspokoi wszelkie koszty wynikające z takich roszczeń, w tym
koszty procesu;

5) Akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku  zgłoszenia  przez  osobę  trzecią  jakichkolwiek  roszczeń  w  stosunku  do

zgłoszonego  spotu,  zgłaszający,  który  dokonał  zgłoszenia  zostanie  poinformowany
niezwłocznie o takich roszczeniach.

§ 4 Kryteria oceny

1. Komisja konkursowa dokona oceny i ustali laureatów konkursu w oparciu o następujące
kryteria i skale ocen:

1) Zgodność tematu spotu z jedna z dwóch tematyk konkursu i jego założeniami (0 - 4
pkt);

2) Oryginalność podejścia do tematu i pomysł na spot  (0 - 4 pkt);
3) Wartość artystyczną spotu (0 - 4 pkt); 
4) Wartość techniczna spotu (0 - 4 pkt).

2. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w dwóch etapach:

I – etap
Spośród  wszystkich  zgłoszonych  spotów  do  konkursu  komisja  konkursowa  powołana
przez Organizatora konkursu wybierze 3 spoty, w każdej kategorii, które w ocenie komisji
uzyskają największą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez więcej niż jednego uczestnika
Konkursu, głos decydujący należy do przewodniczącego Komisji Konkursowej.
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II – etap
Wybrane  w  I  etapie  spoty  zostaną  umieszczone  na  oficjalnej  stronie  Organizatora.  
Spot  o  największej  liczbie  uzyskanych  głosów internautów uzyska  nagrodę  główną  w
danej kategorii.

§ 5 Rozstrzygnięcie konkursu

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14.10.2022 r.
2. Za zajęcie I miejsca Organizator przewiduje:

• dla placówki: stacja meteorologiczna o wartości 1.700,00 zł,
• dla uczestniczących dzieci: nagrody rzeczowe (hulajnogi).

3. Za zajęcie II miejsca Organizator przewiduje:
• dla placówki: bon na zakupy w sklepie ogrodniczym (drzewa owocowe, krzewy,
byliny) o wartości 800 zł,
•  dla  uczestniczących  dzieci:  nagrody  rzeczowe  (plecaki  solarne  i  powerbanki
ekologiczne).

4. Za zajęcie III miejsca Organizator przewiduje:
• dla placówki: bon na zakupy w sklepie ogrodniczym (drzewa owocowe, krzewy,
byliny) o wartości 500 zł,
• dla uczestniczących dzieci: nagrody rzeczowe (powerbanki ekologiczne).

5. Dla  wszystkich  uczestników  konkursu  przewidziane  są  upominki  ekologiczne  (butelki
filtrujące 0,5 l z filtrem węglowym).

6. Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  zmiany  miejsca  i  terminu  ogłoszenia  wyników
konkursu oraz wręczenia nagród.

7. Werdykt komisji jest ostateczny, a uczestnik nie może się od niego odwołać.
                                                                                   

§ 6 Informacja dotycząca przetwarzania  danych osobowych

1. Administrator danych osobowych. Administratorem przekazanych danych osobowych
będzie organizator  Konkursu „Zielony Kadr” Miasto Kalisz  w imieniu którego działa
jego  organ  wykonawczy  tj.  Prezydent  Miasta  Kalisza.  Z  Administratorem  można
skontaktować  się:  listownie:  62-800  Kalisz  Główny  Rynek  20,  e-mailowo:
umkalisz@um.kalisz.pl lub telefonicznie: 62 / 765 43 00.

2. Inspektor ochrony  danych. Administrator  wyznaczył  Inspektora  ochrony  danych.  Z
Inspektorem można skontaktować się:  listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, e-
mailowo: iod@um.kalisz.pl lub telefonicznie: 62 / 765 43 56.

3. Cele i podstawy przetwarzania. Przekazane przez uczestnika Konkursu dane osobowe
będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu „Zielony
Kadr”, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej
Administratora,  a  także  w  celach  archiwizacyjnych  i  rozliczalności  wymaganej
przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
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kwietnia  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

4. Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  będzie  prawnie  uzasadniony  interes
Administratora, którym jest:

1) umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,

2) umożliwienie przeprowadzenia konkursu,

3) opublikowanie informacji o laureatach,

4) archiwizacja dokumentów

5) oraz wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą.

5. Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do
ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Informacje o laureatach Konkursu 
zgodnie z Regulaminem konkursu zostaną przekazane do publicznej wiadomości.

6. Przechowywania danych.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
do  osiągnięcia  celu  w  którym zostały  zebrane,  a  następnie,  jeśli  chodzi  o  materiały
archiwalne,  przez  czas  wynikający  z  przepisów  ustawy  z  dnia  14  lipca  1983r.  o
narodowym  zasobie  archiwalnym  i  archiwach  i  wydanego  na  jej  podstawie
rozporządzenie 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.

7. Prawa osób,  których dane dotyczą.  W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta
Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz
ich uzupełnienia;

3) prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie bez wpływu
na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody
przed jej cofnięciem oraz usunięcia tych danych;

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

8. Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z
nich udziela Inspektor ochrony danych.

9. Informacja o wymogu podania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych
nie jest obowiązkowe jednak od ich podania uzależnione jest udział w Konkursie
„Zielony Kadr” na zasadach określonych w Regulaminie tego konkursu. Dane nie
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do
profilowania.
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§ 7 Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  warunków  niniejszego  regulaminu  przez
dyrektorów placówek.

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
3. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  nieodpłatnej  publikacji  wizerunku  osób

biorących udział w konkursie, w publikacjach z nim związanych.
4. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, ul. Jasna 2, 62-800

Kalisz, tel. (62) 3666 604 mail: mwitczak@um.kalisz.pl

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!
          

      Sporządził:             Zatwierdził:

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

Kalisz, dn. ……………………… 2022r.

Prezydent Miasta Kalisza
        /…/

Krystian Kinastowski
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 Załącznik nr  1
do Regulaminu konkursu

      
Formularz zgłoszeniowy do konkursu pod nazwą

„Zielony kadr”

Nazwa szkoły

Adres szkoły

Dane kontaktowe (telefon,  e-mail)

Imię i nazwisko opiekuna

Akceptacja regulaminu

(„Akceptuję  regulamin,  data,
podpis opiekuna ucznia”)

Klasa

Imię i nazwisko dziecka/ucznia

 

…………………………….
podpis Dyrektora jednostki oświatowej
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            Załącznik nr 2
    do Regulaminu konkursu

        

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY

(należy dołączyć do pracy w przypadku autora, który nie osiągnął pełnoletniości)

Dane uczestnika konkursu:

Imię i nazwisko autora pracy: 
………………………………………………………………………………….
Wiek: …………………………………………………………………………………
Adres i pełna nazwa szkoły:……………………………………………………………………………
Dane opiekuna prawnego do kontaktu:
Imię i nazwisko opiekuna prawnego: …………………………………………………………………..
Numer telefonu do kontaktu: …………………………………………………………………..

Oświadczam,  że  powyższe  dane  są  prawdziwe  i  aktualne,  a  praca  konkursowa  jest  wynikiem
samodzielnej pracy autora. Autorowi przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do
pracy konkursowej i nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.
Oświadczam,  że  zapoznałem/łam  się  z  Regulaminem  Konkursu  „Zielony  Kadr”
i akceptuję jego warunki.
Oświadczam, że zgłoszona praca nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie
narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które
wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik Konkursu.

Zgoda na udział w konkursie

Wyrażam zgodę na udział 
…………………………………………………………………………………….. ……………

(imię i nazwisko autora pracy)
w Konkursie pt. „Zielony Kadr” na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.

………………………………………………………………………………………….
CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY

………………………………………………………………………………………….
MIEJSCOWOŚĆ, DATA
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   Załącznik nr 3
do Regulaminu konkursu

  

Zgoda prawnego opiekuna autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych

(należy dołączyć do pracy w przypadku autora, który nie osiągnął pełnoletności)

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy

(imię  i  nazwisko  opiekuna  prawnego)
………………………………………………………………………………………... w związku z
udziałem w Konkursie „Zielony Kadr” we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach
o tym Konkursie i jego wynikach.

Wyrażam  również  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Organizatora  Konkursu  danych  osobowych
podanych  w  zgłoszeniu,  w  celu  przeprowadzenia  i  realizacji  Konkursu.  Jednocześnie
oświadczam,  że  jestem  świadomy  dobrowolności  podania  danych  oraz  że  zostałem
poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

……………………………………………………………………………………………..
CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY

…………………………………………………………………………………………….
MIEJSCOWOŚĆ, DATA
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Załącznik nr 4
            do Regulaminu konkursu

OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY

(należy dołączyć do pracy w przypadku pełnoletniego autora pracy)

Dane uczestnika konkursu:

Imię i nazwisko autora pracy: 
……………………………………………………………………………..….

Wiek: ………….

Adres i pełna nazwa szkoły:
…………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i  aktualne,  a  praca konkursowa jest  wynikiem
samodzielnej  pracy autora.  Przysługują mi  wszelkie autorskie prawa osobiste  i  majątkowe do
pracy konkursowej i nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu „Zielony Kadr” i akceptuję jego
warunki.

Oświadczam,  że  moja  praca  konkursowa  nie  zagraża  i  nie  narusza  praw  osób  trzecich,
w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada
uczestnik konkursu.

………………………………………………………………….
CZYTELNY PODPIS AUTORA PRACY

……………………………………………………………..…..

Miejscowość, data
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         Załącznik nr  5
do Regulaminu konkursu

     

   Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych

(należy dołączyć do pracy w przypadku pełnoletniego autora)

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska w związku
z  udziałem  w  Konkursie  „Zielony  Kadr”  we  wszelkich  ogłoszeniach,  zapowiedziach  i
informacjach o nim i jego wynikach.
Wyrażam  również  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Organizatora  Konkursu  danych  osobowych
podanych  w  zgłoszeniu,  w  celu  przeprowadzenia  i  realizacji  Konkursu.  Jednocześnie
oświadczam,  że  jestem  świadomy  dobrowolności  podania  danych  oraz  że  zostałem
poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

………………………………………………………………….................................
CZYTELNY PODPIS AUTORA PRACY

……………………………………………………………….……………………………….
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

11


