
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU 

I. DANE SKC BIORACEGO UDZIAŁ 

 

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

 

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

(podać pełną nazwę szkoły ) 

 

DANE KONTAKTOWE: 

kod / miejscowość ........................................................................ 

ulica   .................................................................................. 

gmina   ................................................................................. 

powiat  ................................................................................. 

 

Osoba wskazana do kontaktowania się w sprawach konkursu: 

imię i nazwisko................................................................................. 

stanowisko ........................................................................................ 

nr. telefonu ...................................................................................... 

e-mail..................................................................................................... 

 

Wypełniony wniosek należy przesłać na poniższy adres mailowy: 

konkurs.caritas@gmail.com 

do dnia: 30.10.2020 r. 

 

 

Organizatorzy Konkursu zastrzegają, że zgłoszenie udziału w niniejszym Konkursie jest równoznaczne 

z wyrażeniem zgody przez Uczestnika Konkursu na zamieszczenie przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej 

oraz Fundację JSW zgłoszonych filmów na Facebooku Caritas Diecezji Sosnowieckiej oraz Fundacji JSW 

(tj. nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatorów Konkursu, bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych, autorskich praw majątkowych do prac konkursowych w zakresie ich publicznego 

rozpowszechniania za pomocą Facebook’a Caritas Diecezji Sosnowieckiej oraz Fundacji JSW). 

Jednocześnie Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie jest 

obciążona żadnymi roszczeniami i prawami na rzecz osób trzecich, nie narusza praw majątkowych i 

niemajątkowych oraz praw autorskich osób trzecich.  

mailto:konkurs.caritas@gmail.com


 

Oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

1) Administratorzy Danych Osobowych zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych 

osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych 

osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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; zwane dalej: RODO) oraz 

ustawą z  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).  

 

2) Opiekunowie prawni uczestników, wysyłając zgłoszenie, wyrażają zgodę na wykorzystanie i 

przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją 

Konkursu.  

 

3) Administratorem danych osobowych jest Caritas Diecezji Sosnowieckiej mieszczący się w 

Sosnowcu: 41-250 Sosnowiec, ul. Korczaka 5 oraz Fundacja JSW z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-

330), ul. Armii Krajowej 56, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000780107, NIP: 633-223-99-35. 

 

4) Przetwarzanie przez Administratorów danych osobowych Uczestników Konkursu następuje w 

szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jak również art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO. 

 

5) Dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do: 

- podjęcia przez Caritas Sosnowiec oraz Fundację JSW niezbędnych działań związanych z 

przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu ekologicznego Laudato Si’, wyłonieniem i podaniem 

do publicznej wiadomości zwycięzców oraz wręczenia im nagród, 

- wykorzystania prac konkursowych w działalności Organizatorów Konkursu, tj. upowszechniania i 

promowania ich działalności, w tym przeprowadzonego Konkursu, tj. w celach promocyjnych, 

informacyjnych, reklamowych i marketingowych; 

- w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorach Danych Osobowych. 

 



6) Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą przez okres niezbędny dla przeprowadzenia 

w pełnym zakresie niniejszego Konkursu, nie dłuższy niż wymagają tego przepisy prawa lub do czasu 

cofnięcia wcześniej udzielonej przez Uczestników Konkursu zgody. 

 

7) Zgłaszający grupę do konkursu ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

8) Administratorzy nie przekażą danych Uczestników Konkursu do państw trzecich oraz organizacji 

międzynarodowych. 

 

9) Informujemy o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia przetwarzania danych 

Uczestników Konkursu niezgodnego z prawem. 

 

10) Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na 

rzecz Administratorów Danych Osobowych usługi, w szczególności informatyczne, księgowe lub 

prawne w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji ich obowiązków, z zastrzeżeniem, że te 

podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych. 

 

11) Uczestnicy Konkursu mają prawo do otrzymania kopii przekazanych danych oraz informacji o 

miejscu udostępnienia danych. 

 

12) Podanie przez Uczestników Konkursu swoich danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia 

udziału w Konkursie. 

 

13) W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu przez 

Fundację JSW zapraszamy do kontaktu na adres e-mail: biuro@fundacjajsw.pl. W przypadku pytań 

dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu przez Caritas Sosnowiec 

zapraszamy do kontaktu na adres e-mail: sosnowiec@caritas.pl. 
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..................................... …................................................. 

Miejscowość czytelny podpis  

 

Wypełniony wniosek należy przesłać wraz z Karta Uczestnika na poniższy adres mailowy: 

konkurs.caritas@gmail.com 

do dnia: 30.10.2020 r. 
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