
 
 

                                                         

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA dot. Konkursu „Wokół Stołu” 

  

Imię i nazwisko kandydata 

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

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej (Rodzic/Opiekun) 

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

Imię i nazwisko osób prezentowanych na zdjęciu 

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

Nazwa szkoły, do której uczęszcza kandydat 

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

Miejscowość i adres zamieszkania kandydata 

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

Numer telefonu osoby zgłaszającej: 

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

Adres e-mail osoby zgłaszającej: 

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

 

Miejscowość, data:....................................................................................................      

   
 Oświadczam, że posiadam prawa autorskie do zdjęcia oraz wyrażam zgodę na jego nie-

odpłatne wykorzystanie, opublikowanie, udostępnienie w celach i na zasadach określo-
nych regulaminem na łamach prasy Organizatora, w szczególności na łamach Głos 

Szczeciński, Głos Koszaliński, Nasze Miasto Szczecin, Nasze Miasto Koszalin, gs24.pl, 
gk24.pl, Koszalin naszemiasto.pl, szczecinnaszemiasto.pl, także w wersji elektronicznej.  

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie danych i wizerunku 
w celach i na zasadach określonych dostępnym na stronie www.gs24.pl  

 Zapoznałem/em się z treścią regulaminu i akceptuję jego zapisy, w tym informujące o 
fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych przez firmę Polska Press Sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie. 

(proszę zaznaczyć właściwe)  

* wymagane są podpisy osób figurujących na zdjęciu lub wideo 

 

Podpis osoby zgłaszającej (w imieniu małoletnich podpis rodzica/opiekuna) 
................................................................................................................................ 

 

Podpis osób figurujących na zdjęciu/ wideo 

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

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) 
jest Polska Press. Sp. z o.o.. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzi-

bie Polska Press. Sp. z o.o.. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania 

jego danych przez Polska Press. Sp. z o.o. w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich 

przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien 

osobiście zwracać się do Polska Press. Sp. z o.o. na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być ko-

nieczne do wzięcia udziału w plebiscycie „Wokół Stołu”  

http://www.gs24.pl/

