Załącznik nr 1 do regulaminu
Konkursu pn.: „Cztery pory roku
z odnawialnymi źródłami
energii”

Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego pn.: „Cztery pory roku z odnawialnymi źródłami energii”

1.Imię i nazwisko uczestnika konkursu:
............................................................................................................
2.Nazwa i adres szkoły podstawowej:
.............................................................................................................
3.Imię i nazwisko nauczyciela:
.............................................................................................................
4.Telefon kontaktowy do nauczyciela:
.............................................................................................................

.......................................
(data, miejscowość i podpis nauczyciela)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku
z organizacją Konkursu pn. „Cztery pory roku z odnawialnymi źródłami energii” w celu organizacji Konkursu,
wyłonienia zwycięzcy i promocji idei Konkursu.

……………………………….
(imię i nazwisko nauczyciela, podpis nauczyciela)

Klauzule informacyjne:
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE
WROCŁAWIU
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej
„Rozporządzeniem”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje,
że:
1)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław, zwany
dalej „Administratorem”.
2)
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: mail: iodo@fos.wroc.pl, tel. 071 333-09-43.
3)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Konkursu pn.: „Cztery pory roku z
odnawialnymi źródłami energii” w zakresie wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody oraz w celu
propagowania idei Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
4)
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów
prawa, podmioty przetwarzające.
5)
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:

6)

7)

8)
9)
10)
11)
12)

Zgodnie z obowiązującymi w WFOŚiGW we Wrocławiu normatywami kancelaryjno-archiwalnymi kat. A.
Posiada Pani/Pan prawo do odwołania zgody w każdym czasie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania jakich dokonano przed odwołaniem zgody. Jeśli odwołanie zgody nastąpi po
wyłonieniu zwycięzcy dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych
z wypełnieniem obowiązku prawnego polegającego na przechowywaniu dokumentów i ich archiwizacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
W sytuacjach wskazanych przepisami Rozporządzenia posiada Pani/Pan prawo do żądania od
administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do
przenoszenia danych – na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia Konkursu.
Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel,
w którym dane osobowe zostały zebrane.
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub
organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA
INFORMACYJNA
NARODOWEGO
FUNDUSZU
OCHRONY
SRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, 02-673 przy ul. Konstruktorskiej 3a (NFOŚiGW)
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e mail inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania zadań
realizowanych w ramach Projektu pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora
publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”,
poddziałanie 1.3.3, działanie 1.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, I oś
priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane ( przetwarzane) będą zgodnie z paragrafem 14 ust.2 Umowy
o dofinansowanie projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, przez okres
dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej,
w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu z zastrzeżeniem konieczności
dłuższego przechowywania dokumentów do celów kontroli, zgodnie z art. 23 ust.3 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn.zm.) w sytuacjach wskazanych w ust. 3-5 a następnie
jeśli chodzi i materiały archiwalne przez czas wynikający z przepisów ustawy z dniach 14 lipca 1983 o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018, poz. 217 ze zm.)
5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jakiego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu),
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na zlecenie NFOŚiGW przez następujące kategorie
odbiorców danych: podmioty realizujące lub nadzorujące Program Operacyjny Infrastruktura
i środowisko 2014-2020, podmioty świadczące obsługę prawną, firmy audytowe.

W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, 02-673 przy ul. Konstruktorskiej 3a moich danych
osobowych w celach w/w w związku z przeprowadzeniem Konkursu.
……………………………….
(data i podpis nauczyciela)
Załącznik nr 2 do regulaminu
Konkursu pn.: „Cztery pory roku
z odnawialnymi źródłami
energii”

OŚWIADCZENIE I ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH AUTORA
UTWORU (PRACY KONKURSOWEJ)
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu plastycznego pn.: „Cztery pory roku z
odnawialnymi źródłami energii” realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu w ramach realizacji Projektu Doradztwa Energetycznego pn. „Ogólnopolski system
wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności
energetycznej oraz OZE”. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe.
Jako opiekun prawny, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych
mojego dziecka dla potrzeb konkursu pn. „Cztery pory roku z odnawialnymi źródłami energii” w celu organizacji
Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i promocji idei Konkursu.
Ponadto wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ............................................................(imię i nazwisko)
w konkursie plastycznym pn. „Cztery pory roku z odnawialnymi źródłami energii” realizowanym przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach realizacji Projektu
Doradztwa Energetycznego „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.
…………………………………………………………......................................
(data i miejscowość podpis rodziców lub prawnego opiekuna autora utworu, telefon kontaktowy)
KLAUZULA INFORMACYJNA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU
Zgodnie z art. 13 I 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej
„Rozporządzeniem”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje,
że:
1)

2)

3)
4)
5)
6)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław, zwany
dalej „Administratorem”.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mail: iodo@fos.wroc.pl, tel.071 333-09-43
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Konkursu pn. „Energia z natury”
w zakresie wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody oraz w celu propagowania idei Konkursu na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane przez Szkołę do której uczęszcza autor utworu.
Kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, telefon kontaktowy.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów
prawa, podmioty przetwarzające.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:

7)

8)

9)
10)
11)
12)
13)

Zgodnie z obowiązującymi w WFOŚiGW we Wrocławiu normatywami kancelaryjno-archiwalnymi kat. A.
Posiada Pani/Pan prawo do odwołania zgody w każdym czasie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania jakich dokonano przed odwołaniem zgody. Jeśli odwołanie zgody nastąpi po
wyłonieniu zwycięzcy dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z wypełnieniem
obowiązku prawnego polegającego na przechowywaniu dokumentów i ich archiwizacji
- zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
W sytuacjach wskazanych przepisami Rozporządzenia posiada Pani/Pan prawo do żądania od
administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do
przenoszenia danych – na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na pytanie.
Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel,
w którym dane osobowe zostały zebrane.
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub
organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA
INFORMACYJNA
I GOSPODARKI WODNEJ

NARODOWEGO

FUNDUSZU

OCHRONY

SRODOWISKA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, 02-673 przy ul. Konstruktorskiej 3a (NFOŚiGW)
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e mail inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania zadań
realizowanych w ramach Projektu pn.”Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora
publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”,
poddziałanie 1.3.3, działanie 1.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, I oś
priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane ( przetwarzane) będą zgodnie z paragrafem 14 ust.2 Umowy
o dofinansowanie projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, przez okres
dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej,
w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu z zastrzeżeniem konieczności
dłuższego przechowywania dokumentów do celów kontroli, zgodnie z art. 23 ust.3 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn.zm.) w sytuacjach wskazanych w ust. 3-5 a następnie
jeśli chodzi i materiały archiwalne przez czas wynikający z przepisów ustawy z dniach 14 lipca 1983 o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018, poz. 217 ze zm.)
5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jakiego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu),
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pana iż, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

9.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na zlecenie NFOŚiGW przez następujące kategorie
odbiorców danych: podmioty realizujące lub nadzorujące Program Operacyjny Infrastruktura
i środowisko 2014-2020, podmioty świadczące obsługę prawną, firmy audytowe.

W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie , 02-673 przy ul. Konstruktorskiej 3a moich danych
osobowych i danych osobowych mojego dziecka w celach w/w w związku z przeprowadzeniem Konkursu.
………………………
(data i podpis opiekuna prawnego autora pracy konkursowej/utworu)

Załącznik nr 3 do regulaminu
Konkursu pn.: „Cztery pory roku
z odnawialnymi źródłami
energii”

………………………………………….
(imię i nazwisko uczestnika Konkursu)
…………………………………………….
(imię i nazwisko prawnego opiekuna Autora pracy konkursowej/utworu)
……………………………………………………………………………
(nazwa szkoły, klasa)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie ogółu autorskich praw
majątkowych do utworu i praw zależnych na Organizatora Konkursu pn.: „Cztery pory roku z
odnawialnymi źródłami energii”
Jako opiekun prawny autora pracy konkursowej zwanej dalej „utworem” zgłoszonej do Konkursu
pn. „Cztery pory roku z odnawialnymi źródłami energii” oświadczam, że jestem uprawniona/y do
przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu. W związku z powyższym, przenoszę na
Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zwany dalej
Organizatorem nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do utworu i prawa zależne. Z momentem
podpisania niniejszego oświadczenia na Organizatora przechodzą autorskie prawa majątkowe do utworu
wraz z prawami zależnymi i Organizator uzyskuje prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania
i rozporządzania utworem powstałym w wyniku wykonania i zgłoszenia utworu, w tym zezwolenie na
wykorzystanie
i rozporządzanie utworem. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących
polach eksploatacji:
1) utrwalenie i zwielokrotnianie w wersji papierowej i elektronicznej,
2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczenie na serwerach Organizatora,
3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie a także publiczne
udostępnianie utworu lub egzemplarzy utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

5) publikowanie utworu w formie papierowej,
6) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono: wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, wykorzystanie utworu jako
materiału promocyjnego, w materiałach związanych z działalnością Organizatora, w tym do
artykułów prasowych z zastrzeżeniem ujawnienia imienia i nazwiska autora utworu.
Jako opiekun prawny autora utworu przenoszę na Organizatora własność egzemplarza, na którym
utrwalono utwór. Oświadczam, że utwór jest autorstwa mojego podopiecznego oraz że w związku
z wykonaniem utworu i przeniesieniem praw, o których mowa w niniejszym oświadczeniu nie
naruszono praw osób trzecich. W przeciwnym razie ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność
wobec osób, których prawa zostaną naruszone.

……………………………..
(data i podpis prawnego opiekuna
Autora utworu/pracy konkursowej)

