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Załącznik nr 1 do regulaminu 

Formularz zgłoszeniowy  

Dane uczestnika  

Imię  

Nazwisko  

Telefon komórkowy  

Adres e-mail  

Adres zamieszkania 

 
 
 

Oświadczam, że jestem 
pełnoletnim (zaznacz X 

we właściwym miejscu) 

rolnikiem z województwa mazowieckiego  

mieszkańcem obszarów wiejskich z 
województwa mazowieckiego 

 

Proszę wstawić X, aby 
wybrać kategorię, 

której dotyczy 
zgłoszenie 

zgłaszam udział w kategorii – praca 
plastyczna 
(formularz należy dołączyć do pracy konkursowej i 

dostarczyć do 21.12.2020 r.)  

 

zgłaszam udział w kategorii – test 
(formularz należy przysłać w formie skanu na adres 

e-mail konkursy@modr.mazowsze.pl do 15.12.2020 

r.) 

 

Proszę o wypełnienie wszystkich rubryk drukowanymi literami. 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Rolnictwo wobec 
zmian klimatu”, organizowanego przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
z siedzibą w Warszawie. 

 

………………………………………. 
czytelny podpis* 

*Dotyczy zgłoszenia w kategorii praca plastyczna i test 

mailto:konkursy@modr.mazowsze.pl
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do konkursu 
przeprowadzonego przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku w przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz 
Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze 
zmianami) w celu udziału w konkursie „Rolnictwo wobec zmian klimatu” organizowanym 
przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 

Jednocześnie wyrażamy zgodę na publikację mojego wizerunku, głosu w dowolnym formacie 
i we wszystkich mediach oraz zgłoszonej pracy plastycznej zgodnie z regulaminem konkursu 
przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.        

              
………………………………………. 

czytelny podpis* 
*Dotyczy zgłoszenia w kategorii praca plastyczna i test 

Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do pracy plastycznej zgłoszonej na 
konkurs „Rolnictwo wobec zmian klimatu” na rzecz Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego i na nieodpłatne wykorzystanie, pokazywanie i publikowanie mojego wizerunku, 
nazwiska, głosu w dowolnym formacie i we wszystkich mediach dla celów związanych z 
informacją i promocją konkursu, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 

 

………………………………………. 
czytelny podpis* 

*Dotyczy zgłoszenia w kategorii praca plastyczna 

 

Obowiązek informacyjny: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

mieszczący się przy ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa, tel. 22-571-61-00, e-mail: 

sekretariat@modr.mazowsze.pl  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iodo@modr.mazowsze.pl  lub listownie na 

adres Administratora Danych. 

3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji postanowień regulaminu 

konkursu. 
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4. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale jest niezbędne w zakresie w jakim są 

wymagane do wzięcia w udziale w konkursie „Rolnictwo wobec zmian klimatu” organizowanym 

przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.  

5. Państwa dane kontaktowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym  

z MODR Warszawa w zakresie i celu, w jakim korzystamy ze wsparcia tych podmiotów w 

obszarze obsługi IT, wysyłek zamówionych dokumentów, a w przypadkach, gdy prawo tego 

wymaga, również organom władzy państwowej. 

6. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych 

nagrodzonych osobach, po tym okresie nastąpić archiwizacja dokumentów z Państwa danymi 

osobowymi zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w MODR Warszawa. 

7. Dane Państwa osobowe nie będą podlegać profilowaniu i zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji. 

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. 

9. MODR Warszawa, będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie udzielonej zgody. 

10. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do 

przenoszenia danych na podstawie pisemnego wniosku, a także prawie do przenoszenia danych.  

11. Mają Państwo prawo do cofnięcia poszczególnych zgód zgodnie z prawami w dowolnym 

momencie w formie pisemnej bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednakże może to ograniczyć możliwość 

udziału w konkursie. Jednocześnie informujemy, że materiały związane z realizacją konkursu 

będą podlegać archiwizacji 

12. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 


