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Załącznik nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

kwalifiAKCJA - kwalifikacje rynkowe inwestycją w przyszłość!

Instrukcja:

Formularz zgłoszeniowy należy wydrukować i wypełnić, a następnie złożyć na nim odręczne 
podpisy (w przypadku Uczestników niepełnoletnich podpis składa rodzic/opiekun prawny 
Uczestnika). 

Formularz należy przesłać na adres: Fundacja VCC, 20-538 Lublin, ul. Matki Teresy z Kalkuty 
18/16, lub mailowo na adres: konkurs@vccsystem.eu.

DANE UCZESTNIKA
Imię/ Imiona

Nazwisko

Wiek

Specjalizacja zawodowa, klasa

Tel. kontaktowy, adres e-mailowy

DANE SZKOŁY, W KTÓREJ UCZESTNIK SIĘ UCZY
Nazwa szkoły

Adres szkoły

Tel. kontaktowy

Adres e-mailowy
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DANE OPIEKUNA Z RAMIENIA SZKOŁY 
(NAUCZYCIELA LUB INSTRUKTORA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU)

Imię/ Imiona

Nazwisko

Tel. kontaktowy, adres e-mailowy

Zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu „kwalifiAKCJA - kwalifikacje rynkowe inwestycją w przyszłość”  
i  akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządze-
niem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Dz. Urz. 
UE L2016.119.1 z 4 maja 2016 r. (RODO). 
  

…………………………………………………………
                                                       data, podpis opiekuna z ramienia szkoły

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie, na potrze-
by Konkursu „kwalifiAKCJA - kwalifikacje rynkowe inwestycją w przyszłość!”, organizowanego przez  Fundację 
VCC oraz w celach informacyjnych i promujących Konkurs, mojego wizerunku i wypowiedzi, utrwalonych 
jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci dokumentacji filmowej lub dźwiękowej).

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb Kon-
kursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania 
i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komenta-
rzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z moim udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, 
dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych, promu-
jących Konkurs – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.

3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji.
4. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr 

osobistych.
5. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest 

dobrowolne.
6. Ponadto oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o celu Konkursu i w pełni go akceptuję.

…………………………………………………………
data, podpis opiekuna z ramienia szkoły
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ZGODY 
– Uczestnik pełnoletni

Zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu „kwalifiAKCJA - kwalifikacje rynkowe inwestycją w przyszłość!”  
i akceptuję jego treści. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządze-
niem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Dz. Urz. 
UE L2016.119.1 z 4 maja 2016 r. (RODO).

…………………………………………………………
data,  podpis Uczestnika

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie,  
na potrzeby Konkursu „kwalifiAKCJA - kwalifikacje rynkowe inwestycją w przyszłość!”, organizowanego 
przez Fundację VCC oraz w celach informacyjnych i promujących Konkurs, mojego wizerunku i wypowie-
dzi, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci dokumentacji filmowej  
lub dźwiękowej).

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb Kon-
kursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania  
i kompozycji a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komenta-
rzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z moim udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, 
dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych, promu-
jących Konkurs – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.

3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji.
4. Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr 

osobistych.
5. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest 

dobrowolne.
6. Ponadto oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o celu Konkursu i w pełni go akceptuję.

…………………………………………………………
data,  podpis Uczestnika 
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ZGODY 
– Uczestnik niepełnoletni

Zgody podpisuje rodzic/opiekun prawny Uczestnika

Jako rodzic/opiekun prawny ...................................................................................................................................................                      
 (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

wyrażam zgodę na udział ........................................................................................................................................................                                                                                                   
 (imię i nazwisko Uczestnika)

w Konkursie „kwalifiAKCJA - kwalifikacje rynkowe inwestycją w przyszłość” organizowanym przez Fundację 
VCC.

…………………………………………………………
 data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego zgodnie z Ogólnym Rozpo-
rządzeniem 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 
Dz. Urz. UE L2016.119.1 z 4 maja 2016 r. (RODO).  

…………………………………………………………
 data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie,  
na potrzeby Konkursu „kwalifiAKCJA - kwalifikacje rynkowe inwestycją w przyszłość!”, organizowanego 
przez Fundację VCC oraz w celach informacyjnych i promujących Konkurs, wizerunku i wypowiedzi mojego 
dziecka/podopiecznego, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci doku-
mentacji filmowej lub dźwiękowej).

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb Kon-
kursu wizerunek mojego dziecka/podopiecznego może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 
przetwarzania, kadrowania i kompozycji a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony  
towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte,  
montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu oraz  
w celach informacyjnych, promujących Konkurs – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.

3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji.
4. Wizerunek mojego dziecka/podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka/

podopiecznego lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego.
5. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka/podopiecznego oraz ich popra-

wiania. Podanie danych jest dobrowolne.
6. Ponadto oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o celu Konkursu i w pełni go akceptuję.

…………………………………………………………
 data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego


