
 

 

 

 

Kierunek Produkcja i Bezpieczeństwo Żywności 

 

 

                     Karta zgłoszeniowa 

                          do 

                                 KONKURSU KULINARNEGO  

„STUDENCKA BOMBA WITAMINOWA” V edycja 

 

Nazwa szkoły 
 

Klasa  
 

Nazwisko i imię 

ucznia zgłaszanego do konkursu, 

adres e-mail 

 

Nazwisko i imię 
nauczyciela/opiekuna 

 

K
o

n
ta

k
to

w
y Telefon 

 

Adres e-mail 
 

 
 

Uzupełnione zgody w formie skanów, wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym prosimy 

przesłać na adres mailowy: elzbieta.bragiel@pwsz.krosno.pl 

 
 

 

 

 

 

mailto:elzbieta.bragiel@pwsz.krosno.pl


 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – wypełnia nauczyciel/opiekun 

 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………. 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Karpacką Państwową Uczelnię  w Krośnie, w 

celu organizacji i dokumentacji przebiegu konkursu oraz promocji.  

 

          

……………………………………………….. 

                                                                                           podpis opiekuna/nauczyciela 

 

Zgoda na publikację pracy – wypełnia uczestnik lub rodzic/opiekun* 

Zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019r., 

poz.1231t.j.)  

Imię i 

nazwisko……………………………………………………………………………………….. 

wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanej pracy (w formie prezentacji 

multimedialnej zawierającej przepis, sposób wykonania oraz zdjęcia) na konkurs kulinarny 

„Studencka bomba witaminowa” V-edycja, w mediach elektronicznych i tradycyjnych oraz w 

wydawnictwach Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno 

 

……………………………………….. 

/podpis uczestnika konkursu/jego rodzica*/** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zgoda na przetwarzanie danych – wypełnia uczestnik lub rodzic/opiekun* 

 

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………….. 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka** przez 

Karpacką Państwową Uczelnię  w Krośnie, w celu organizacji i dokumentacji przebiegu konkursu i promocji.  

 

 

….………………………………………….. 

 /podpis uczestnika konkursu/jego rodzica*/** 

 

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 

4.5.2016), zwanego dalej Rozporządzeniem,  informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie z siedzibą w: 

Rynek 1, 38-400 Krosno. 

2. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: 

ochrona.danych@pwsz.krosno.pl lub pod numerem telefonu (13) 43 755 26. 

3. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, nazwa szkoły przetwarzane będą w 

celu organizacji, dokumentowania przebiegu konkursu „Studencka bomba witaminowa” V-edycja, 

promocji; dane osobowe laureatów w zakresie: imię nazwisko, nazwa szkoły, klasa wraz z 

wizerunkiem utrwalonym w formie graficznej (zdjęcie, nagranie audiowizualne) oraz dane osobowe 

nauczycieli/opiekunów w zakresie: imię, nazwisko, nazwa szkoły, mogą być udostępnione na stronie 

internetowej oraz na profilach Administratora w serwisach społecznościowych. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. udzielonej 

zgody. 

5. Dane osobowe przekazane będą wyłącznie podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa. 

6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych. 

7. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres wykonywania czynności 

określonych w pkt. 3, a następnie zgodnie z obowiązującą w Karpackiej Państwowej Uczelni w 

Krośnie Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów przez okres 5 lat. 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 

sprostowania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 



prawo do przenoszenia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

oraz żądania usunięcia danych osobowych.  

9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 3. Nie 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych lub jej cofnięcie skutkować będzie brakiem możliwości 

wzięcia udziału w konkursie. 

11. Administrator nie będzie prowadził zautomatyzowanego podejmowania decyzji związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją. 

 

……………………………………………….. 

/podpis uczestnika konkursu/jego rodzica*/** 

             

        

 ……………………………………………….. 

/podpis opiekuna/nauczyciela 

 

* Za niepełnoletnich uczestników konkursu zgody podpisują rodzice/opiekunowie 

** Niewłaściwe skreślić 

 


