
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

KONKURS FOTOGRAFICZNY „POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI”  

Formularz należy dołączyć do pracy konkursowej w formie skanu podpisanego i wypełnionego czytelnie dokumentu na adres: 

pbo@um.poznan.pl lub w formie oryginału osobiście (pl. Kolegiacki 17, p.202) lub drogą pocztową na adres: Gabinet Prezydenta, Urząd Miasta 

Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, z dopiskiem „konkurs fotograficzny PBO”. Tytuły przekazanych zdjęć konkursowych (plików) powinny 

być zgodne z tytułem pracy, w której skład wchodzą. Zgłoszenia dokonuje Uczestnik lub nauczyciel. 

tytuł/y pracy  

Uczestnik może złożyć maksymalnie 5 
prac konkursowych – 5 różnych 

inwestycji/projektów PBO 

W ramach jednej pracy konkursowej 
można zgłosić maksymalnie 6 zdjęć 

1. 
 
 
lokalizacja: 

2. 
 

lokalizacja: 
3. 
 

lokalizacja: 
4. 
 

lokalizacja: 
5. 
 

lokalizacja: 

imię i nazwisko Uczestnika  

adres e-mail lub numer 
kontaktowy 

 

nazwa i adres szkoły  

imię i nazwisko nauczyciela, 
dane kontaktowe (służbowy 

mail lub nr telefonu) 
 

klasa  
wiek 

Uczestnika 
  

forma zgłaszanej pracy 
(płyta CD, mail itp.) 

 

imię i nazwisko 
rodzica/opiekuna 

prawnego* 
 

dane kontaktowe 
rodzica/opiekuna prawnego 
(e-mail lub nr kontaktowy)* 

 

*dotyczy Uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia 

mailto:pbo@um.poznan.pl


Oświadczenia – osoba pełnoletnia 

część dla Uczestników konkursu, którzy ukończyli 18 rok życia 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść regulaminu konkursu oraz, że dane podane  
w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe i aktualne. 

 

……………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis 

Oświadczenia – osoba niepełnoletnia 

część dla rodziców/opiekunów prawnych Uczestnika konkursu, który nie ukończył 18 roku życia 

Oświadczam, że jako rodzic/opiekun prawny Uczestnika konkursu fotograficznego organizowanego 

przez Miasto Poznań pn. „Poznański Budżet Obywatelski” wyrażam zgodę na jego uczestnictwo w tym 

przedsięwzięciu oraz oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu oraz 

zapoznałem się z treścią pracy konkursowej mojego dziecka/podopiecznego. Oświadczam, że dane 

podane  

w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe i aktualne. 

……………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis 

 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu 
Kolegiackim 17, 61-841 Poznań 

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: 
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 

3. Podane dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zgodnie z uprawnieniem 
wynikającym z art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875), Uchwałą nr XL VIII/844/VII/2017 Rady 
Miasta Poznania z 16 maja 2017 r. i Zarządzeniem nr 318/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z 26 kwietnia, którym jest promocja 
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres 
niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora 

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 
a) dostępu do podanych danych osobowych 
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są 

przetwarzane 
d) żądania usunięcia danych, gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 

 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem 

 po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy  przetwarzania 
e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

 osoby te kwestionują prawidłowość danych 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych  

 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, 
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 

 osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad 
podstawę takiego sprzeciwu  

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia konkursu fotograficznego „Poznański Budżet 

Obywatelski” 
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu 

mailto:iod@um.poznan.pl


 


