
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 do konkursu fotograficznego pn. 

„Świat zwierzęcy i roślinny w obiektywie jako bioróżnorodność na 
Obszarze NATURA 2000 w województwie zachodniopomorskim” 

 
 
Imię i nazwisko uczestnika      …………………………………………………………………....... 
 
Adres        …………………………………………………………………….. 
   
Klasa/Szkoła                  …………………………………………………………………….. 
 
Telefon kontaktowy      …………………………………………………………………….. 
   
Adres e-mail:       …………………………………………………………………….. 
 
 

L.p. Tytuł pracy Data wykonania fotografii 
Obszar 

NATURA 
2000 

Lokalizacja wykonania 

fotografii 

1.     

powiat ……………………. 

gmina ……………………. 

miejscowość………...…… 

2.     

powiat ……………………. 

gmina ……………………. 

miejscowość………...…… 

 
1. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem konkursu  pn. „Świat zwierzęcy i roślinny w 

obiektywie jako bioróżnorodność na Obszarze NATURA 2000 w województwie 
zachodniopomorskim” (zwanym dalej „konkursem”) oraz zawartą w nim Klauzulą informacyjną o 
przetwarzaniu danych osobowych w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w 
Barzkowicach i akceptuję jego postanowienia w całości.  

 
…………………………… 

           Data i podpis uczestnika/przedstawiciela prawnego 
 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice 2, na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 (tzw. RODO) moich danych osobowych zawartych w niniejszym 
Formularzu zgłoszeniowym w celu uczestnictwa w konkursie i jego przeprowadzenia przez ZODR. 

 
…………………………… 

Data i podpis uczestnika/przedstawiciela prawnego 
 

3. Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
wizerunkowych do celów związanych z uczestnictwem w niniejszym konkursie, poprzez m.in. 
publikację w przestrzeni publicznej oraz mediach. 
 

 
                              
                                                                                    …………………………… 

Data i podpis uczestnika/przedstawiciela prawnego 
 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice 2, na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 (tzw. RODO) moich danych osobowych zawartych w Formularzu 
zgłoszeniowym w celach marketingowych  przez ZODR. 

 
 

…………………………… 
      Data i podpis uczestnika/przedstawiciela prawnego 
 
5. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że podanie ww. danych jest 

dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania 
udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 
RODO, dostępnych w Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych 
w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. 
 
 

…………………………… 
Data i podpis uczestnika/przedstawiciela prawnego 

 
*Niepotrzebne skreślić 
 

 
 

Dokładnie wypełnioną i podpisaną KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ wraz z pracami konkursowymi należy 
dostarczyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres: ZODR w Barzkowicach Oddział w Koszalinie,  
ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, z dopiskiem: Konkurs pn. „Świat zwierzęcy i roślinny w obiektywie 
jako bioróżnorodność na Obszarze NATURA 2000 w województwie zachodniopomorskim”. 


