
 

 

 

                                                                                                                             

 

CECH  RZEMIOSŁ RÓŻNYCH  I  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  W BYTOMIU 
41-902 Bytom, ul. Pułaskiego 3, Tel./fax: (32) 281 35 95, REGON  000758234, NIP:  626-000-32-28 

                                                                                                                       Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

KARTA  ZGŁOSZENIOWA 

 

 

do konkursu filmowego „Mój rozwój – mój wybór zawodu Rzemieślniczego” 
dla uczniów szkół klas III Branżowej szkoły I Stopnia 

 

Imię (imiona) ucznia*  

Nazwisko ucznia*  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia*  

Nazwa szkoły*  

Pracodawca*  

Adres pracodawcy Ulica, numer domu  

Miejscowość  

Powiat  

Gmina  

Zawód ucznia*  

Tytuł filmiku*: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Rozmiar filmiku: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Krótki opis filmiku*: 

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

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

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

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

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

Podpis uczestnika konkursu   

 

 

ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

☐ Wyrażam zgodę** 

☐ Nie wyrażam zgody** 

Na udostepnienie imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka na 
stronach internetowych informujących o wynikach konkursu 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

w przypadku niepełnoletniego 

uczestnika   

 
 
 
 

* wypełnij drukowanymi literami  

** zaznacz jedną odpowiedź 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 
 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, 

że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cech Rzemiosł Różnych  

i Przedsiębiorczości w Bytomiu, ul. Kazimierza Pułaskiego 3, 41-902 Bytom. 

2. Kontakt do Administratora Ochrony Danych: cech@cech.bytom.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia ciążącego  

na administratorze obowiązku prawnego: 

− na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c ) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 

uczestniczące w realizacji usługi. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony 

sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres 

przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane 

osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań 

wynikających z zawartych umów. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio 

udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec 

takiego przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie 

skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie dalszego postępowania. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie 

profilowania. 

 

 

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

           Miejscowość, data                                                               Podpis uczestnika / rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 
 

mailto:cech@cech.bytom.pl
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

 

 

 

Zgoda na nieodpłatną publikację pracy konkursowej przesłanej w ramach Konkursu  
„Mój rozwój – mój wybór zawodu Rzemieślniczego” 

oraz  przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych w ramach 
działań prowadzonych przez   

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu 
 
 
 

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 
24, poz. 83 z późn. zm.) oraz art. 23. Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, 
poz. 93 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację pracy  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko uczestnika Konkursu) 

 
w materiałach drukowanych, plakatach, banerach reklamowych oraz na stronie internetowej 
oraz profilu społecznościowym Organizatora konkursu. Przekazanie praw do publikacji prac 
nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie. 
 
 
 
 
……………………………………………………                          …………………….….……………………………………… 
              Miejscowość i data                                                                            Podpis uczestnika, rodzica lub  
                                                                                                                                    opiekuna prawnego  
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Załącznik nr 4 do Regulaminu 

 

 

 

 

 

Zgoda na nieodpłatną publikację wizerunku w ramach Konkursu  
 „Mój rozwój – mój wybór zawodu Rzemieślniczego” 

- konkurs filmowy dla uczniów III klas branżowych szkół I stopnia w celach promocyjnych  
w ramach działań prowadzonych przez Organizatora Konkursu. 

 

 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 
24, poz. 83 z późn. zm.) oraz art. 23 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, 
poz. 93 z późn. zm.)  
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                   (imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku w celu popularyzacji konkursu 
oraz kształtowania pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowania wiedzy o rynku 
pracy w materiałach drukowanych, plakatach, banerach reklamowych oraz na stronie 
internetowej, profilu społecznościowym Organizatora konkursu.  
Przekazanie praw do publikacji wizerunku nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie.  
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………                          …………………….….……………………………………… 
              Miejscowość i data                                                                            Podpis uczestnika, rodzica lub  
                                                                                                                                    opiekuna prawnego  

 
 
 


