
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA 
Ogłoszonego przez Concilium Civitas 

Ogólnopolskiego Konkursu dla Maturzystów na Esej 
„Ja, Polska, Europa, świat - 2040” 

Organizowanego przez Fundację Collegium Civitas i Związek Nauczycielstwa Polskiego 
 
 
DEKLARUJĘ UDZIAŁ W KONKURSIE „Ja, Polska, Europa, świat - 2040”, AKCEPTUJĘ REGULAMIN 
KONKURSU I PROSZĘ O PRZYDZIELENIE MI NUMERU UCZESTNIKA 
 
 
Imię i nazwisko ……………………………………………. 
 
Data urodzenia ……………………………………………. 
 
Miejsce zamieszkania:  
 
ulica ………………… 
 
nr domu/mieszkania ………………………………../… 
 
kod pocztowy …………………………………………… 
 
miejscowość ……………………………………………. 
 
adres mailowy …………………………………………. 
 
telefon ………………………………………………….. 
 
………………………… 
 
podpis uczestnika (jeśli skończył 18 lat w dniu wysyłki zgłoszenia) 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej w 
konkursie „Ja, Polska, Europa, Świat – 2040” organizowanym przez Fundację Collegium Civitas z inicjatywy Concilium Civitas 
przy współpracy Związku Nauczycielstwa Polskiego (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO)). 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię, nazwisko, adres opiekuna prawnego  
(jeśli uczestnik nie skończył 18 lat w dniu wysyłki zgłoszenia) 
 
 
……………………………………………  
podpis opiekuna prawnego (jeśli uczestnik nie skończył 18 lat w dniu wysyłki zgłoszenia) 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury 
konkursowej w konkursie „Ja, Polska, Europa, Świat – 2040” organizowanym przez Fundację Collegium Civitas z inicjatywy 
Concilium Civitas przy współpracy Związku Nauczycielstwa Polskiego  (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO)). 
 


