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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU „WAWRZYN OLIMPIJSKI 2016”: 

 

Zgłaszający:  

1. Imię i nazwisko/nazwa: __________________________________________________ , 

2. Adres:________________________________________________________________, 

3. Telefon kontaktowy:_____________________________________________________, 

4. Adres e-mail:___________________________________________________________, 

Kandydat*: 

1. Imię i nazwisko/nazwa: __________________________________________________ , 

2. Adres*:________________________________________________________________, 

3. Telefon kontaktowy/fax*:__________________________________________________, 

4. Adres e-mail*:___________________________________________________________, 

 
 

*Jeżeli Zgłaszający jest jednocześnie Kandydatem wpisuje tylko imię i nazwisko 

**Dane wskazane w pkt 2 – 4 należy wskazać, o ile są znane Zgłaszającemu  

 

Kategoria: 

 

_________________________________________________________________________*** 
***Należy wybrać jedną z kategorii wymienionych w art. III ust. 1 Regulaminu konkursu „Wawrzyn Olimpijski 2016” 

 

Dzieło****: 

 

 

 

**** Należy podać tytuł zgłoszonego dzieła oraz jego krótki opis 

 

Załączniki*****: 
Należy wymienić dokumentację, która zostanie dołączona do wniosku, np. reprodukcje dzieła, recenzje, itp. 

 

 

 

 

 

 

[Zgoda na przetwarzanie danych osobowych] 

 

Ja, niżej podpisany________________________, zgłaszając Kandydata do Konkursu „Wawrzyn Olimpijski 

2016” („Konkurs”), organizowanego przez:  

Polski Komitet Olimpijski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa, 

wpisany do Rejestru Stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057907, NIP: 526-000-65-45 („PKOl”),  



Strona 2 z 2 
 

1. Przyjmuję do wiadomości, że: 

a) administratorem moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym zgłoszeniu oraz w zakresie 
wizerunku jest PKOl. PKOl przetwarza te dane osobowe w celach: przeprowadzenia Konkursu, 
wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców Konkursu, przyznania, wydania i odbioru nagród przez 
Laureatów, wydania publikacji w wydawnictwach PKOl o Laureatach i Wnioskodawcach, którzy 
zgłosili Laureatów, oraz w celach archiwalnych,   

b) podanie moich danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez PKOl jest 
dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych lub brak zgody uniemożliwią mi 
przystąpienie do Konkursu, przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich 
poprawiania. 

2. Mając powyższe na uwadze, wyrażam zgodę na: 

a) przetwarzanie moich danych osobowych przez PKOl w celach: przeprowadzenia Konkursu, 
wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców Konkursu, przyznania, wydania i odbioru nagród przez 
Laureatów, wydania publikacji w wydawnictwach PKOl o Laureatach i Wnioskodawcach, którzy 
zgłosili Laureatów, oraz w celach archiwalnych, 

b) opublikowanie przez PKOl mojego imienia i nazwiska jako osoby która zgłosiła Laureata do 
Konkursu na stronie internetowej PKOl, w biuletynie pokonkursowym i periodykach pt. 
„Olimpionik” i „Magazyn Olimpijski” wydanych przez PKOl. 

3. Zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielam nieodpłatnie. 

 

Podpis…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


