
str. 1 

KARTA ZGŁOSZENIA PRACY NA KONKURS 

Nazwa konkursu: „Kreator Roku” 

Organizator: Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle 

Dane uczestnika:  
Imię i nazwisko: ................................................................................................................................................... 
Nazwa i adres szkoły: .......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
Klasa: .................................................................................................................................................................. 
Kontakt (tel., mail) .............................................................................................................................................. 

Informacje dotyczące pracy:  
Kategoria tematyczna: ........................................................................................................................................ 
Tytuł pracy (nie jest wymagany): ........................................................................................................................ 
Technika wykonania pracy – zdjęcia (ilość) / prezentacja multimedialna: 
............................................................................................................................................................................. 
Pozostałe informacje: 
surowce, materiały, dodatki, drobny sprzęt itp., wykorzystane podczas realizacji projektu: 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
główne etapy przygotowania pracy – w punktach (krótki opis sposobu wykonania): 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
inne: 
informacje dotyczące przeznaczenia / okazji lub grupy odbiorców: .................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
uzasadnienie zastosowanych surowców lub materiałów, dodatków, kolorystyki: ............................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
informacja, czy stylizacja lub jej część, ewentualnie dodatki, zostały wykonane przez uczestnika 
własnoręcznie (dotyczy Stylizacji ubioru i Stylizacji stołu): ............................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 

 
Imię i nazwisko modela*: ……………………………………….......................................................................................... 

* należy wypełnić, jeżeli praca prezentowana będzie na modelu - do zgłoszenia należy wówczas dołączyć oświadczenie modela 



str. 2 

(wypełnia uczestnik) 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu „Kreator Roku” i akceptuję jego postanowienia. 

 
...................................................................... ........................................................................ 
                        (miejscowość, data)                                   (podpis uczestnika) 

 
 
Wyrażam zgodę na udział syna/córki w konkursie „Kreator Roku”. 

 

...................................................................... ........................................................................ 
                        (miejscowość, data)                       (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
** zgoda jest wymagana w przypadku niepełnoletniego uczestnika konkursu 

 
 
Zgoda na publikację wizerunku i pracy konkursowej 
 
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody*** na publikację moich danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa 
szkoły i klasa – zawód, do której uczęszczam, uzyskany wynik a także wizerunek) w materiałach 
informacyjnych o konkursie.  
 
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody*** na publikację przez ZSUiS przygotowanej przeze mnie pracy 
konkursowej (i tym samym również mojego wizerunku) w celach promocji szkoły i prowadzonych przez 
szkołę kierunków kształcenia w formie galerii zdjęć na szkolnej stronie internetowej, zdjęć na różnego typu 
gablotach, prezentowanych w szkole i/lub podczas lokalnych imprez kulturalno-oświatowych i/lub 
promocyjnych, artykułów wraz ze zdjęciami, zamieszczanych na szkolnej stronie internetowej 
i/lub lokalnych portalach internetowych i/lub prasie lokalnej.  
 
*** niepotrzebne skreślić 

 

...................................................................... .................................................................. 
                        (miejscowość, data)     (podpis rodzica / opiekuna prawnego  

            lub pełnoletniego uczestnika) 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 

1. Administratorem Twoich danych jest Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych  z siedzibą w Jaśle, ul. Staszica 30b. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym możesz kontaktować się za pośrednictwem adresu  
e-mail: iod.edu@powiat.jaslo.pl. 

3. Twoje dane przetwarzane będą w związku z organizacją z konkursu „Kreator Roku”. Podanie danych zawartych w formularzu 
zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie - wypełniając go wyrażasz zgodę na przetwarzanie 
danych w zakresie określonym Regulaminem konkursu. Jeżeli zgodzisz się na publikację danych, to informacje o Tobie takie jak 
imię i nazwisko, szkoła, klasa, wynik w konkursie oraz wizerunek (zdjęcia) mogą zostać bezpłatnie umieszczone na stronie 
internetowej szkoły, stronach organizatorów i partnerów konkursu, w mediach lokalnych i regionalnych oraz fanpagu szkoły 
na Facebooku. Zgody na publikację danych zarówno w celach informacyjnych o konkursie jak i w celu promocji szkoły są 
dobrowolne - nie są warunkiem udziału w Konkursie.  

4. Dane przetwarzane w celu organizacji konkursu będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. Danych 
publikowanych na wskazanych wyżej stronach internetowych nie planuje się usuwać. 

5. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom i nie będą przesyłane do państw trzecich. Dane publikowane na fanpagu 
przechowywane będą również na serwerach Facebooka. 

6. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

7. Przysługuje Ci prawo do wglądu w swoje dane, otrzymania ich kopii, do ich poprawiania oraz uzupełniania, prawo do usunięcia 
danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. W dowolnym momencie możesz też wycofać zgodę na publikację danych.  

8. Jeżeli stwierdzisz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych uzyskasz w sekretariacie Szkoły. 



str. 3 

(wypełnia model) 

OŚWIADCZENIE   

Nazwa konkursu: „Kreator Roku” 

Organizator: Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle 

 
Imię i nazwisko modela: ………………………………………...................................................................................... 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu „Kreator Roku” i akceptuję jego postanowienia. 

 
...................................................................... ........................................................................ 
                        (miejscowość, data)                                             (podpis modela) 

 
 
Wyrażam zgodę na udział syna/córki w konkursie „Kreator Roku” w charakterze modela.* 

 

...................................................................... ........................................................................ 
                        (miejscowość, data)                       (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
* zgoda jest wymagana w przypadku niepełnoletniego uczestnika konkursu 

 
Zgoda na publikację wizerunku  
 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody*** na publikację przez ZSUiS mojego wizerunku / wizerunku mojego 
dziecka*** (jako modela prezentującego pracę konkursową) w celach promocji szkoły i prowadzonych 
przez szkołę kierunków kształcenia w formie galerii zdjęć na szkolnej stronie internetowej, zdjęć na różnego 
typu gablotach, prezentowanych w szkole i/lub podczas lokalnych imprez kulturalno-oświatowych i/lub 
promocyjnych, artykułów wraz ze zdjęciami, zamieszczanych na szkolnej stronie internetowej 
i/lub lokalnych portalach internetowych i/lub prasie lokalnej.  
 
*** niepotrzebne skreślić 

 

...................................................................... .................................................................. 
                        (miejscowość, data)     (podpis rodzica / opiekuna prawnego  

            lub pełnoletniego modela) 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 
 

1. Administratorem Twoich danych jest Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych  z siedzibą w Jaśle, ul. Staszica 30b. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym możesz kontaktować się za pośrednictwem adresu  
e-mail: iod.edu@powiat.jaslo.pl. 

3. Twoje dane przetwarzane będą w związku z organizacją konkursu „Kreator Roku”. Wyrażając zgodę na udział w Konkursie w 
charakterze modela zgadzasz się na bezpłatną publikację Twojego wizerunku na stronie internetowej szkoły, stronach 
organizatorów i partnerów konkursu, w mediach lokalnych i regionalnych oraz fanpagu szkoły na  Facebooku. 

4. Dane przetwarzane w celu organizacji konkursu będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. Danych 
publikowanych na wskazanych wyżej stronach internetowych nie planuje się usuwać. 

5. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom i nie będą przesyłane do państw trzecich. Dane publikowane na fanpagu 
przechowywane będą również na serwerach Facebooka. 

6. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

7. Przysługuje Ci prawo do wglądu w swoje dane, otrzymania ich kopii, do ich poprawiania oraz uzupełniania, prawo do usunięcia 
danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. 

8. Jeżeli stwierdzisz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych uzyskasz w sekretariacie Szkoły. 


