
Załącznik 

do Regulaminu Konkursu „Miks energetyczny Polski do 2050 r. 

 

 

Zgłoszenie do udziału w Konkursie  

„Miks energetyczny Polski do 2050 r.” 

 
 

Imię i nazwisko 

uczestnika 

 

Adres e-mail 
 

Adres 
korespondencyjny 

 

Data urodzenia 
uczestnika 

 

Opis Pracy 
konkursowej 

 

 
Zgłaszam udział w konkursie w ramach kategorii wiekowej: 

15-19 lat; 

20-26 lat. 

 
Oświadczam, iż: 

• podane wyżej dane są zgodne z prawdą; 
• zapoznałem/-am się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia; 
• przedkładana Praca Konkursowa została przygotowana przeze mnie samodzielnie; 
• Praca konkursowa nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U z 2021 r., poz. 1062) oraz dóbr osobistych innych osób, a także 

nie zawiera danych i informacji, które zostały pozyskane w sposób niezgodny z prawem; 

• Praca konkursowa nie była prezentowana w ramach innych konkursów. 

 

Zgodnie z § 3 ust. 8 Regulaminu wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatorów Utworu do celów 

określonych w tym przepisie i udostępnianie w tym zakresie danych osobowych w postaci imienia i 

nazwiska w celu przedstawienia autora Utworu.  

 

_____________________________ 

data 

______________________________________ 

podpis pełnoletniego uczestnika 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie. 

 

 

_____________________________ 

data 

___________________________________________________ 

podpis rodzina lub innego opiekuna prawnego 

 
  



Załącznik 

do Regulaminu Konkursu „Miks energetyczny Polski do 2050 r. 

 

Klauzula informacyjna 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję:  
 
Współadministratorami Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „Z energią o prawie” z siedzibą w Toruniu 
przy ul. Reja 19/1 oraz ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu pod adresem ul. Wapienna 40.   
 
Twoje dane będą przetwarzane w zakresie: 

• imię i nazwisko; 
• data urodzenia; 
• adres korespondencyjny; 
• adres e-mail; 
• imię i nazwisko opiekuna prawnego.  

 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

• zawarta umowa pomiędzy Tobą a Współadministratorami polegająca na Twoim udziale w Konkursie, tj. 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO;  

• zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska w związku z dalszym 
wykorzystywaniem przez Współadministratorów Utworu, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

 
Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twój udział w Konkursie, a w szczególności przyjęcie 
zgłoszenia i Pracy konkursowej, dokonanie rozstrzygnięcia Konkursu oraz przyznanie nagrody oraz jej wysyłka i 
nawiązanie kontaktu w tym zakresie, a także wykorzystanie Utworu przez Współadministratorów do celów 
określonych § 3 ust. 8 Regulaminu.  
 
Twoje dane będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia Konkursu i przyznania nagrody, a w zakresie wyrażonej 
zgody na dalsze wykorzystywanie przez Współadministratorów utworu, do czasu ukończenia realizacji tego celu.  
 
Jeżeli otrzymasz nagrodę, która zostanie Tobie przyznana podczas Kongresu Energetyki Przyszłości, odbiorcą 
Twoich danych osobowych będą uczestnicy tego wydarzenia. Jeżeli wyrazisz zgodę na dalsze wykorzystanie 
Twojego Utworu przez administratora, odbiorcami Twoich danych będą użytkownicy sieci internetowej, 
odwiedzający stronę Współadministratorów. 
 
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych posiadasz prawo do żądania od Współadministratorów 
dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia 
przetwarzania. Jeżeli wyrazisz zgodę na dalsze wykorzystanie Twojego Utworu przez administratora, posiadasz 
również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
  
Odpowiedni wniosek należy złożyć pocztą tradycyjną na adres siedziby Stowarzyszenia „Z energią o prawie” lub 
pocztą elektroniczną na adres kontakt@zeop.pl. Współadministrator ustosunkuje się do niego w ciągu 1 miesiąca, 
a w szczególnych przypadkach zastrzega możliwość rozpoznania wniosku w ciągu 3 miesięcy. 
 
Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi 
do właściwego organu nadzorczego.  
 
Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani żadnym działaniom zautomatyzowanym. 
 
Wszelkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować pod adres kontakt@zeop.pl.  

 


