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Załącznik nr 2 

 

Imienne zgłoszenie uczestnictwa  

w VIII edycji turnieju zawodowego 

„Nowoczesne budownictwo wokół nas” 

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

nazwa szkoły 
 

................................................................................................................................................. 
dokładny adres (kod, miejscowość, ulica, nr posesji) 

 

     adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………. 

 

................................................................................................................................................. 
imię i nazwisko przewodniczącego Komitetu Szkolnego 

 

 

 

 

L.p. 

 

 

Konkurencje 

Ilość uczniów 

biorących udział  

w eliminacjach 

szkolnych 

Imię i nazwisko 

ucznia wskazanego przez szkołę do 

uczestnictwa w danej konkurencji 

turnieju oraz dane osoby rezerwowej  

 

1. 

 

Technologia robót wykończeniowych 

w budownictwie 

 U. 

 

R. 

 

2. 

 

Technologia robót murarskich  

i tynkarskich 

 U. 

 

R. 

Łączna ilość uczniów, którzy brali udział w 

eliminacjach szkolnych   

 Uwagi 

 

Uwaga: 

-  Proszę bezwzględnie podać liczbę uczestników eliminacji szkolnych. 

- Formularz należy przesłać do Komitetu organizacyjnego drogą elektroniczną na adres 

zsz5@um.bialystok.pl w terminie do 20 kwietnia 2022r. 

 

 

Przewodniczący 

Komitetu Szkolnego 

 

 

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

 

mailto:zsz5@um.bialystok.pl
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, nazwa 

i adres szkoły oraz wizerunek) przez organizatora turnieju zawodowego „Nowoczesne budownictwo 

wokół nas” w celu realizacji konkursu oraz w celach marketingowych. Dane osobowe podlegają 

ochronie przewidzianej w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tekst jedn. 

Dz. U. z 2018, poz. 1000 ze zm.). 

Informuję, iż dobrowolnie udostępniam swoje dane osobowe, które są niezbędnym warunkiem 

przystąpienia do konkursu. Mam świadomość, że administratorem tych danych jest organizator 

turnieju oraz, że będą one przetwarzane w związku z organizacją konkursu i do celów 

marketingowych.  

Przysługuje mi prawo dostępu do danych i prawo ich poprawiania. 

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

         (miejscowość, data)                                                        (czytelny podpis uczestnika turnieju) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego/dziecka 

(imię i nazwisko, nazwa i adres szkoły oraz wizerunek) przez organizatora turnieju zawodowego 

„Nowoczesne budownictwo wokół nas” w celu realizacji konkursu oraz w celach marketingowych. 

Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem 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. 

Informuję, iż dobrowolnie udostępniam dane osobowe mojego podopiecznego/dziecka, które są 

niezbędnym warunkiem przystąpienia do konkursu. Mam świadomość, że administratorem tych 

danych jest organizator turnieju oraz, że będą one przetwarzane w związku z organizacją konkursu i 

do celów marketingowych.  

Przysługuje mi prawo dostępu do tych danych i prawo ich poprawiania. 

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………   wiek dziecka……………. 

 

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

(miejscowość, data)          (podpis rodzica /opiekuna) 
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Wypełnia członek Komitetu Szkolnego 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Oświadczam że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, 

nazwa i adres szkoły oraz wizerunek) zgodnie z Rozporządzeniem 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. 

 

Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania na potrzeby 

turnieju zawodowego „Nowoczesne budownictwo wokół nas”.  

 

 
………………………………………              ………………………………………….. 
(miejscowość, data)                                                                               (podpis czytelny)  
 

 

 

 

 

 

 

 


