
   
 

 
 

Projekt dofinansowano z programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”  
Ministra Edukacji i Nauki. 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu  
„Mój zielony dom. Jak zamienić beton w puszczę?” 

 

Imię i nazwisko uczestnika (ucznia):  

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

Imię i nazwisko opiekuna lub rodzica (wypełnić w przypadku uczestnika niepełnoletniego): 

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

Nazwa i adres szkoły: 

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

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

Klasa: ..........................................................................................  

  
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH* 

  
Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody** na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez administratora, tj. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 
40-007 Katowice, dla celów zorganizowania i przeprowadzenia konkursu „Mój zielony 
dom. Jak zamienić beton w puszczę?”.  
  
Zapoznałem/Zapoznałam się z klauzulą informacyjną RODO oraz regulaminem konkursu 
„Mój zielony dom. Jak zamienić beton w puszczę?”, który dostępny jest na stronie 
https://us.edu.pl/wydzial/wnp/wspolpraca/projekt-akcja-popularyzacja/ i akceptuję jego 
treść. Tym samym mam świadomość, że wysyłając pracę konkursową z informacją 
o osobie, która ją wykonała (tj. imię i nazwisko uczestnika, adres e-mail, nazwa i adres 
szkoły, klasa) udostępniam swoje dane osobowe Uniwersytetowi Śląskiemu 
w Katowicach.  
 

  
  
 
 
 

* wypełnić tylko w przypadku uczestnika pełnoletniego  
** niepotrzebne skreślić  

……………………………………………….. 
podpis uczestnika 

miejscowość……………….…  
 
data……………. 

https://us.edu.pl/wydzial/wnp/wspolpraca/projekt-akcja-popularyzacja/
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OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O WYRAŻENIU ZGODY NA 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH* 

  
Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody** na przetwarzanie moich danych 
osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka/dziecka pozostającego pod moją 
opieką** przez administratora, tj. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-
007 Katowice, dla celów zorganizowania i przeprowadzenia konkursu „Mój zielony dom. 
Jak zamienić beton w puszczę?”.  
  
Zapoznałem/Zapoznałam się z klauzulą informacyjną RODO oraz regulaminem konkursu 
„Mój zielony dom. Jak zamienić beton w puszczę?”, który dostępny jest na stronie 
https://us.edu.pl/wydzial/wnp/wspolpraca/projekt-akcja-popularyzacja/ i akceptuję jego 
treść. Tym samym mam świadomość, że wysyłając pracę konkursową z informacją 
o osobie, która ją wykonała oraz z informacją o rodzicu/opiekunie tej osoby (tj. imię 
i nazwisko uczestnika oraz opiekuna/rodzica, adres e-mail, nazwa i adres szkoły, klasa) 
udostępniam swoje dane osobowe oraz dane osobowe uczestnika 
Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach.  
  

   
  
 
 
 

 
* wypełnić tylko w przypadku uczestnika niepełnoletniego 
**niepotrzebne skreślić  

 
 
 

UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA KORZYSTANIE Z UTWORU 

  
Oświadczam, że udzielam zezwolenia na korzystanie przez Organizatora ze zgłoszonego 
utworu na potrzeby konkursu „Mój zielony dom. Jak zamienić beton w puszczę?”, 
w szczególności na jego ocenę i publikację utworu.   
  
 
 

 
  

 
 
 

……………………………………………….. 
podpis 
rodzica lub opiekuna prawnego 

miejscowość……………….…  
 
data……………. 

……………………………………………….. 
podpis uczestnika/ 
w przypadku osób niepełnoletnich –
rodzica lub opiekuna prawnego 

miejscowość……………….…  
 
data……………. 

https://us.edu.pl/wydzial/wnp/wspolpraca/projekt-akcja-popularyzacja/
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ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE UTWORU  

  
Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wykorzystywanie w tym 
rozpowszechnienie zgłoszonego utworu przez administratora, tj. Uniwersytet Śląski  
w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, do celów dokumentacyjnych  
i promocyjnych konkursu „Mój zielony dom. Jak zamienić beton w puszczę?”. Zgoda 
obejmuje rozpowszechnianie przesłanego utworu, w  następujących formach publikacji: 
udostępnianie na stronach internetowych Uniwersytetu Śląskiego  
w Katowicach oraz na profilach UŚ w mediach społecznościowych.  Zgoda zostaje 
wyrażona nieodpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych.  
  
  

 
 
 
 
 

 
 
*niepotrzebne skreślić 

 

……………………………………………….. 
podpis uczestnika/ 
w przypadku osób niepełnoletnich –
rodzica lub opiekuna prawnego 

miejscowość……………….…  
 
data……………. 


