
Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Mój pierwszy biznes” 

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

KONKURS „MÓJ PIERWSZY BIZNES” 

 

Imię 

 

Nazwisko 

 

PESEL 

 

 

Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo) 

 

 

Adres korespondencyjny (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo) 

 

 

Numer telefonu 

 

Adres e-mail 

 

 

Nazwa i adres szkoły 

 

 

Tytuł projektu biznesowego zgłaszanego do Konkursu 

 W związku z przystąpieniem do Konkursu „Mój pierwszy biznes” oświadczam, iż 

 



zapoznałam/em się z Regulaminem Uczestnictwa w Konkursie i przyjmuję go do wiadomości. 

Zapoznałam/-em się z informacją nt. przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 6 do 

Regulaminu konkursu „Mój pierwszy biznes”. 

 

 

-----------------------------------   --------------------------------------------------------

Miejscowość i data     Czytelny podpis uczestnika konkursu 

 

 

           

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu „Mój pierwszy biznes” 

 

OŚWIADCZENIE / ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO 

 

 

Ja, niżej podpisany/a, 

 

 

________________________________________________ 

(imię nazwisko przedstawiciela ustawowego) 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

(dane kontaktowe: adres,  nr telefonu oraz adres e-mail) 

 

 

niniejszym oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym syna / córki / 

wychowanka / wychowanki * 

 

 

________________________________________________ 

(imię i nazwisko osoby niepełnoletniej będącej pod opieką) 

 

 

i wyrażam zgodę na jej / jego* uczestnictwo w Konkursie „Mój pierwszy biznes” 

organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie.  

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu dotyczącego 

Konkursu, o którym mowa powyżej oraz akceptuję wszystkie jego postanowienia. 

 

 

Zapoznałam/-em się z informacją nt. przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 6 

do Regulaminu konkursu „Mój pierwszy biznes” 

 

 

 

_____________________________________ 

miejscowość, data i podpis przedstawiciela ustawowego 

 

* właściwe podkreślić 

 

 



Załącznik nr 5 do regulaminu konkursu „Mój pierwszy biznes” 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA MERYTORYCZNEGO 

 

 

Ja, niżej podpisany/a, 

 

________________________________________________ 

(imię nazwisko opiekuna) 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

(dane kontaktowe: adres,  nr telefonu oraz adres e-mail) 

 

 

niniejszym oświadczam, że jestem opiekunem merytorycznym uczestnika/uczestników* 

Konkursu  „Mój pierwszy biznes” : 

 

1. ________________________________________________ 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

2. ________________________________________________ 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

3. ________________________________________________ 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu dotyczącego Konkursu, o którym 

mowa powyżej oraz akceptuję wszystkie jego postanowienia. 

 

Zapoznałam/-em się z informacją nt. przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 6 do 

Regulaminu konkursu „Mój pierwszy biznes” 

 

 

 

 

_____________________________________ 

miejscowość, data i podpis opiekuna  

 

* właściwe podkreślić 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 do regulaminu konkursu „Mój pierwszy biznes” 

INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Izba 

Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, ul. Floriańska 3, 31-019 Kraków. 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 

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 (4.5.2016 L 

119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

3. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu 

email biuro@iph.krakow.pl 

4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane: 

a) w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, 

b) w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, 

c) w celach marketingowych,  

d) w celach realizacji zadań statutowych Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 

konkursie. 

6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia sprzeciwu, 

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a) imię i nazwisko, 

b) adres e-mail, 

c) numer telefonu, 

d) miejsce nauki. 

8. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane: 

a) adres zameldowania oraz adres do korespondencji (wysyłki nagrody), 

b) prawidłowy identyfikator podatkowy (PESEL), 

c) data urodzenia,  

d) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, 

e) numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej). 

9. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych. 



10. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu 

informowania (także w mediach) o wynikach konkursu. 

11. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

12. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przewidzianych przepisami prawa, Kapitule Konkursowej oraz Partnerów Izby Przemysłowo-

Handlowej w Krakowie w zakresie zadań statutowych. Odbiorcami danych osobowych 

zwycięzców będą Fundatorzy nagród. 

13. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wyżej określonych celów. 

14. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 

odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 

powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić 

stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, 

kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko 

naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i 

wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z 

przetwarzaniem danych wynikające z: 

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia 

b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 

c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub  w 

inny sposób przetwarzanych. 

15. Uczestnik konkursu wyraża nieograniczoną czasowo oraz terytorialnie zgodę na 

nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego 

jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji 

filmowej) 

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, 

kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób. 

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w 

Internecie (oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.   

 
 


