
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU  

LADY D. WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2021 

im. KRYSTYNY BOCHENEK  

 

Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich poniższych rubryk, wraz z rubryką zawierającą oświadczenie 

kandydatki (lub reprezentującej ją upoważnionej osoby) oraz o  podpisanie formularza na jego końcu 

(poniżej klauzuli RODO).  

Formularz podpisuje osoba zgłaszająca kandydatkę, gdy czyni to w imieniu własnym jak i w imieniu 

organizacji bądź instytucji, którą reprezentuje. Formularz podpisuje także kandydatka, która zgłasza samą 

siebie. 

Do formularza należy dołączyć fotografię kandydatki w formacie cyfrowym. 

Zgłoszenie należy wysłać do 23 kwietnia 2021 w formie elektronicznej na adres ladyd@plura.pl  lub  

w formie przesyłki na adres Biuro Senatora Marka Plury (ul. Francuska 70 lok. 1101, 40-028 Katowice).  

  

1. Imię i nazwisko kandydatki: ……………………………………………………………………….. 

2. Data urodzenia kandydatki: ………………………………………………………………………… 

3. Miejsce zamieszkania kandydatki: ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………….....……………………………………………….. 

4. Kontakt do kandydatki (nr telefonu i adres mailowy): ………………………………………………. 

…………………………………………………………...………………………………………………. 

4a. W przypadku kandydatki  będącej osobą niepełnoletnią lub ubezwłasnowolnioną prosimy o dane  

       osoby upoważnionej do jej reprezentowania w czynnościach prawnych: 

- Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………..  

- Kontakt: nr telefonu i adres mailowy  

- Rodzaj uposażenia do reprezentacji: rodzic, opiekun prawny, kurator, inny …………………………….. 

5. Charakterystyka kandydatki (informacje o wykształceniu i pracy, prowadzonej działalności, zdobytych 

nagrodach oraz wyróżnieniach): 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 



6. Proponowana kategoria wyróżnienia i uzasadnienie zgłoszenia: 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 

7. Dane organizacji/osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, funkcja, nazwa, adres, nr telefonu, mail): 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

     8. Klauzula informacyjna konkursu LADY D. 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestniczek konkursu oraz  

o przysługujących im prawach z tym związanych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Senatora Marka Plury z siedzibą  

w Katowicach przy ul. Francuskiej 70 (lok. 1101) zwane dalej Administratorem; 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2. Administrator danych osobowych informuje, że:  

a)  dane osobowe uczestniczki konkursu pozyskane przez administratora danych 

osobowych, tj. imię nazwisko uczestnika, adres uczestnika, numer telefonu uczestnika, 

wiek oraz stopień i rodzaj niepełnosprawności są przetwarzane zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem 

przedmiotowego konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do konkursu, ustalenia prawa 

danego uczestnika do uzyskania nagrody, do realizacji nagrody, do pozytywnej promocji  

osiągnięć uczestniczki, do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do wykonania 

niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z organizacją 

konkursu, 



b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestniczki do konkursu, 

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) – pkt. c) art. 6 ust. 1 pkt f) 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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie 

obowiązujących,  

c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do 

wzięcia udziału w konkursie,  

d) uczestniczce przysługuje:  

I. prawo dostępu do podanych danych osobowych,  

II. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych  

    danych osobowych,  

III. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych  

    osobowych,  

IV. prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,  

V. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co 

pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oświadczenia o powyższym uczestniczka 

może złożyć w formie pisemnej na adres Biuro Senatora Marka Plury ul. Francuska 

70 (lok. 1101, 40-028 Katowice z dopiskiem „dane osobowe”, lub na adres e-mail: 

biurosenatorskie@plura.pl 

e) uczestniczce przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane 

osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,  

f) dane osobowe uczestniczki mogą być przekazane przez administratora innym 

podmiotom w celu przeprowadzenia konkursu, 

g) dane osobowe uczestniczek będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych 

roszczeń uczestniczek związanych z konkursem, dane osobowe uczestniczek mogą być  

przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej 

przepisami prawa. 

 

 

………………………………………………………… 

      Data i podpis osoby zgłaszającej uczestniczkę 

 

 

 

 



9. Oświadczenie kandydatki 

   Podpisuje kandydatka lub osoba upoważniona do jej reprezentowania w czynnościach prawnych 

 

Ja niżej podpisana / podpisany* oświadczam, iż: 

 

- wyrażam zgodę na mój udział  / udział reprezentowanej przeze mnie kandydatki* 

  w Konkursie LADY D. WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2021 im. KRYSTYNY BOCHENEK  

 

- po zapoznaniu się z Regulaminem konkursu LADY D. akceptuję jego zasady 

 

- po zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla uczestniczek konkursu LADY D. akceptuję jej zasady 

 

- po zapoznaniu się z moim zgłoszeniem do konkursu akceptuję jego treść, / 

  po zapoznaniu się ze zgłoszeniem do konkursu kandydatki będącej pod moją opieką prawną akceptuję   

  jego treść* 

 

- po zapoznaniu się z fotografią załączoną do formularza zgłoszeniowego akceptuję przekazanie jej   

  organizatorowi konkursu LADY D. do wykorzystania zgodnie z regulaminem i klauzulą RODO 

 

- wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zgodnie z regulaminem i klauzulą RODO /  

  wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych kandydatki będącej pod moją opieką prawną  

  zgodnie z regulaminem i klauzulą RODO * 

 

- wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku przez organizatora konkursu LADY D. do  

  wykorzystania zgodnie z regulaminem i klauzulą RODO, to znaczy do pozytywnej promocji moich  

  osiągnięć / 

  wyrażam zgodę na publikację wizerunku kandydatki będącej pod moją opieką prawną przez organizatora  

  konkursu LADY D. do wykorzystania zgodnie z regulaminem i klauzulą RODO, to znaczy do  

  pozytywnej promocji jej osiągnięć*  

 

….………………………………………………………… 

Data i podpis uczestniczki lub osoby upoważnionej  

           do jej reprezentowania w czynnościach prawnych 

 

*niepotrzebne skreślić  


