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FORMULARZ DOTYCZĄCY WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

(należy wypełnić, wydrukować, podpisać i dostarczyć razem z pracą konkursową) 

IMIĘ I NAZWISKO: ............................................................ DATA URODZENIA:.......................................... 

ADRES:....................................................................................................................................................... 

E-MAIL: ............................................................................. TEL. KONTAKTOWY: ...................................... 

TEMATYKA PRACY, FORMA (DŁUGA/KRÓTKA) (wg regulaminu):............................................................. 

TYTUŁ PRACY:............................................................................................................................................ 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych uzupełnionych powyżej. Celem 
przetwarzania danych są działania związane z organizacją i przeprowadzeniem konkursu na komiks o 
tematyce ekonomicznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższego 
celu. Niepodanie danych lub wycofanie zgody na korzystanie z nich jest równoznaczne z rezygnacją z 
udziału w konkursie. Przetwarzanie danych przez administratora następuje zgodnie z załączoną do 
Formularza klauzulą informacyjną (str. 2).  

 

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

(data i czytelny podpis)         (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego w 

przypadku uczestników poniżej 16-tego roku życia) 

 

2. Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych wydawcom, partnerom, patronom 

zainteresowanym współpracą z uczestnikami konkursu. Przetwarzanie danych przez administratora 

następuje zgodnie z załączoną do Formularza klauzulą informacyjną (str. 2). 

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

(data i czytelny podpis)                                                       (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego w      

przypadku uczestników poniżej 16-tego roku życia) 

 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz adresu 

e-mail  przez Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR. Tym samym oświadczam, że chcę 

otrzymywać informacje o działalności statutowej FOR, w tym o: wydarzeniach i projektach 

organizowanych przez FOR lub z udziałem FOR, publikacjach FOR, wystąpieniach ekspertów FOR w 

mediach. Przetwarzanie danych przez administratora następuje zgodnie z załączoną do Formularza 

klauzulą informacyjną (str. 2). 

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

(data i czytelny podpis)                                            (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego w 

                                                                                         przypadku uczestników poniżej 16-tego roku życia) 

 

4. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję REGULAMIN X edycji Konkursu na konkurs na komiks o 

tematyce ekonomicznej. 

 

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

(data i czytelny podpis)                                                    (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego w 

przypadku uczestników poniżej 18-tego roku życia) 
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Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych  

przez Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR  

 

Informujemy, że: 

1. Administratorem danych wskazanych w powyższych zgodach na przetwarzanie danych osobowych 

jest Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR z siedzibą przy ul. I. Krasickiego 9a, w Warszawie, 

02-628 Warszawa, tel.: +48 22 628 85 11, adres e-mail: kontakt@for.org.pl 

2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 

przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

3. Cofnięcie zgody jest możliwe przez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@for.org.pl  

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, wskazanego w treści zgody.  

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Wyjątek stanowi zgoda nr 2, gdzie dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu 

nawiązania współpracy z uczestnikiem konkursu. Pozostałymi odbiorcami danych będą tylko 

instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

8. Dane, o których mowa w zgodzie nr 1 będą przetwarzane do czasu zakończenia X edycji Konkursu 

na komiks o tematyce ekonomicznej. Dane osobowe wskazane w zgodach 2 i 3 będą poddawane 

regularnym, comiesięcznym przeglądom. Ich przetwarzanie zostanie zakończone, gdy cel, dla którego 

dane zostały zebrane przestanie być aktualny. 

9. Podstawą prawną wyrażonej przeze mnie zgody jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). 
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