
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY EKOLOGICZNY MIELEC

ZGŁASZAM UdZIAŁ UcZNIóW kLASY W kONkURSIE
„EkOLOGIcZNY MIELEc”

PIEcZęć SZkOŁY

NAZWA I AdRES SZkOŁY

kLASA: NR I OZNAcZENIE

SkŁAd 5-OSObOWEj dRUżYNY 
REPREZENtUjącEj kLASę (IMIONA)

1.

2.

3.

4.

5.

IMIę I NAZWISkO  
WYchOWAWcY - OPIEkUNA dRYżYNY

NUMER tELEFONU kONtAktOWEGO
dO WYchOWAWcY

AdRES EMAIL - kONtAktOWY

ZGOdA NA PRZEtWARZANIE
dANYch OSObOWYch

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fabrykę Idei  
Sp. z o.o. dla potrzeb realizacji organizacji konkursu „Ekologiczny Mielec”, 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

dAtA I POdPIS WYchOWAWcY

Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie “EKOLOGICZNY MIELEC”, można dokonać w następujący sposób:

wysłać wypełniony formularz – skan na e-mail: konkurs@fabrykaidei.pl lub listownie na adres: Fabryka Idei 
Sp. z o. o., ul. Hubska 96/100, 50-502 Wrocław

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego organizator skontaktuje się z każdą drużyną telefonicznie w celu 
potwierdzenia otrzymanego zgłoszenia i ustalenia szczegółów oraz przesłania regulaminu.

W razie pytań lub niejasności proszę dzwonić pod nr 785 600 909 lub pisać na e-mail:  
konkurs@fabrykaidei.pl

Organizatorem konkursu na zlecenie Galerii Navigator jest Fabryka Idei Sp. z o.o.



**Klauzula informacyjna – źródło bezpośrednie (RODO art. 13)

Klauzula informacyjna – RODO art. 13 – źródło bezpośrednie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Idei Sp. z o.o. .z siedzibą we Wrocławiu (50-
502), ul. hubska 96/100, zwana dalej Spółką;

2. Inspektorem Ochrony danych w Spółce dostępny jest pod adresem (e-mail: ioda@fabrykaidei.pl);

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie „Ekologiczny Mielec” na
podstawie art. 6 ust 1 pkt b, c ;

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom w celach księgowych: 
biuro Rachunkowe Idea taxx Sp. z o.o. z siedzibą ul. Radosna 20/9, 53-336 Wrocław;

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wynikającego z przepisów księgowych oraz 
cofnięcia zgody;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ogra-
niczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Przyjmuję do wiadomości 
                                                 …....................…………………        ……................……………………………….....

                                                         (data)                                 (podpis: imię i nazwisko)

Fabryka Idei Sp. z o. o., ul. hubska 96/100, 50-502 Wrocław, NIP: 897-176-23-72, REGON: 021262749, 

kRS: 0000356992, tel.: +48 71 307 00 36, e-mail: biuro@fabrykaidei.pl, www.fabrykaidei.pl


