
 
 

 
DRUK ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 

W  
GRZE MIEJSKIEJ 2018 

„100-lecie Niepodległej” 
 

 

 

Uczestnicy (razem z szefem): 

 

Lp. Imię Nazwisko Data urodzenia 
Czytelny podpis 

uczestnika 

1     

2.     

3.     

4.     

5.     

  

 

 

 

Nazwa Szkoły/Placówki zgłaszającej drużynę  

Nazwa Zespołu  

Szef  Zespołu  

Nazwisko i  imię opiekuna Zespołu;  

Telefon opiekuna 
 

Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły/Placówki  



 

 

Zgoda na udział w Grze Miejskiej „100-lecie Niepodległej ” 

 

 

Ja, niżej podpisana/ny  …………………………………………………………….(imię i nazwisko)  

wyrażam zgodę na udział syna/córki …………………………………………. (imię i nazwisko dziecka)  

w Grze Miejskiej „100-lecie Niepodległej”, która odbędzie się 7 czerwca 2018 r.  na terenie Miasta Lublin. 

Ponadto oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem Gry Miejskiej „100-lecie Niepodległej” 

dostępnym na stronie www.bursa5.lublin.eu, akceptuję wszystkie jego postanowienia i biorę na siebie 

odpowiedzialność za udział dziecka w Grze. 

  

 

Data/Podpis 

…………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zgoda na udział w Grze Miejskiej „100-lecie Niepodległej” 

 

Ja, niżej podpisana/podpisany  ……………………………………………………………..(imię i nazwisko)  

wyrażam zgodę na udział w Grze Miejskiej „100-lecie Niepodległej”, która odbędzie się 7 czerwca 2018 r.   

na terenie Miasta Lublin. Ponadto oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem Gry Miejskiej „100-

lecie Niepodległej” dostępnym na stronie www.bursa5.lublin.eu, akceptuję wszystkie jego postanowienia  

i biorę odpowiedzialność za siebie w Grze. 

 

 

Data/Podpis 

…………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika  

…………………………………. 

(miejscowość, dnia) 

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………………………… 

Zamieszkała/y
 
…………………………………………………………………………………. 

Legitymujący/a się dowodem osobistym numer i seria/ numerem PESEL* 

……………………………………….. 

Na podstawie art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

oświadczam oraz art. 6 ust. 1a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, iż wyrażam zgodę 

na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Bursę Szkolną nr 5, ul. Pogodna 52A, 20-337 

Lublin w ramach Gry Miejskiej 2018 „100-lecie Niepodległej”  

Wizerunku mojego lub mojego niepełnoletniego syna/córki*(wraz z imieniem i nazwiskiem) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko pełnoletniego uczestnika lub syna/córki) 

 

Utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, z wydarzeń zorganizowanych w ramach Gry Miejskiej 2018 „100-

lecie Niepodległej”  

Niniejsza zgoda:  

 Nie jest ograniczona terytorialnie; 

 Obejmuje formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium; 

 Dotyczy umieszczania wizerunku na stronie internetowej oraz profilach portali społecznościowych 

ww. podmiotów jak eTwinning, Facebook, Youtube; 

 Dotyczy wykorzystania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi w celu 

promocję Gry Miejskiej 2018 „100-lecie Niepodległej”  

 

Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania 

obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach 

obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzeniu (istniejących  

i przyszłych) względem ww. podmiotu, z tytułu wykorzystania wizerunku mojego lub mojego 

niepełnoletniego syna/córki*, na potrzeby wskazane w oświadczeniu. 

Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam w imieniu mojego syna/córki*. 

 

        

………………………………… 

       (data, czytelny podpis) 

* Niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informuję, iż: 

 

1) Administratorem danych osobowych  pozyskanych od Pani/Pana w procesie organizacji Gry Miejskiej 

2018 „100-lecie Niepodległej” jest  Bursa Szkolna nr 5  w Lublinie z siedzibą ul. Pogodna 52A  Lublin  

20-337; 

2) w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w Bursie Szkolnej nr 5 w Lublinie należy się 

kontaktować z inspektorem ochrony danych Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie pod adresem e-mail: 

daneosobowe@bs5.lublin.eu, tel. 81 744 44 22;  

3) dane osobowe uzyskane w procesie organizacji Gry Miejskiej 2018 przetwarzane będą  

w celu organizacji, przeprowadzenia oraz promocji Gry Miejskiej na podstawie zgody pełnoletniego 

uczestnika bądź osoby prawnej reprezentującej uczestnika, której dane dotyczą; 

4) odbiorcą danych osobowych pozyskanych od pełnoletniego uczestnika bądź osoby prawnej 

reprezentującej uczestnika w procesie organizacji Gry Miejskiej 2018 będzie Bursa Szkolna nr 5 oraz 

upoważnieni przez Dyrektora Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie nauczyciele - organizatorzy konkursu; 

5) dane osobowe uczestnika bądź osoby prawnej reprezentującej uczestnika, której dane dotyczą będą 

przechowywane przez do czasu wyłonienia zwycięzcy konkursu; 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych bądź uczestnika, którego jest Pani/Pan 

reprezentantem pozyskanych w procesie przygotowania do organizacji Gry Miejskiej 2018,  w tym prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do 

cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;  

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, zgodnej z obowiązującym prawem,  gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych jako uczestnika/osoby prawnej reprezentującej uczestnika, narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wraz  

z obowiązującymi zmianami; 

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz jako osoby prawnej reprezentującej uczestnika 

gry/uczestnika gry jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do ich podania,  

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie uczestnika z uczestnictwa  

w organizowanej grze; 

Potwierdzenie otrzymania klauzuli informacyjnej: 

Oświadczam, że zostałem poinformowany prawach dotyczących dostępu, ochrony, przetwarzania, 

powierzenia, sprostowania, usunięcia danych osobowych uczestnika/osoby prawnej reprezentującej 

uczestnika których dane dotyczą – w prostej i zrozumiałej formie. Wszystkie moje wątpliwości zostały mi 

wyjaśnione. Oświadczam, że dane osobowe są zgodne ze stanem prawnym i zostały przekazane świadomie  

i dobrowolnie. 

 

Imię i nazwisko:……………………………………………. 

Podpis………………………………… data…………………………… 

 

mailto:daneosobowe@bs5.lublin.eu

