
ZAŁĄCZNIK NR 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 do Konkursu “Askana Style Jam II” 

DANE UCZESTNIKA (osoby niepełnoletniej lub pełnoletniej): 

Imię i nazwisko …………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….. 

Data urodzenia …………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy …………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….. 

Adres mailowy …………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………. 

Wiek …………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………….. 

DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO (rodzica lub opiekuna prawnego - w przypadku osoby niepełnoletniej) 

Imię i nazwisko …………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. 

Nr dokumentu tożsamości ………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy …………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….. 

Adres mailowy …………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………. 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Askana Style Jam II” i akceptuję jego postanowienia, a także wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora  w celu 
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu „Askana Style Jam II” zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. 
o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 t.j. z późn. zm. oraz ustawą  z dn.18.07.2002r. 
 o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz.1204 t.j. z późn. zm.) Oświadczam, że poinformowano mnie o 
przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały 
przekazane przeze mnie dobrowolnie, a także o podmiocie będącym Administratorem danych osobowych o jego adresie i siedzibie. 
Organizatorem Konkursu jest Agencja Artystyczna Higher Living Piotr Suchocki ul.Mieszka 1 25/4 Gorzów Wielkopolski 66-400 
(zwany dalej „Organizatorem”). Organizator przeprowadza Konkurs na zlecenie Capital Part 15 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
ul. Wilczą 50/52, 00-679 Warszawa. 

………………………………………………………………………………. 

                                Czytelny podpis 

Nr zgłoszenia (wypełnia Organizator) 



ZAŁĄCZNIK NR 2 

ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO)  

NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE “Askana Style Jam II”  

I. Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka (imię i 

nazwisko) ...................................................................................................................................…………………………

…………………………….zam. ...................................................................................................................................... 

w konkursie “Askana Style Jam II” organizowanym przez Agencja Artystyczna Higher Living Piotr Suchocki 

ul.Mieszka 1 25/4 Gorzów Wielkopolski 66-400  (zwany dalej „Organizatorem”). Organizator przeprowadza Konkurs 

na zlecenie Capital Part 15 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilczą 50/52, 00-679 Warszawa. 

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka w celach 

wynikających z organizacji konkursu „Askana Style Jam II” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 t.j. z 

późn. zm. oraz ustawą  z dn.18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz.1204 t.j. z 

późn. zm.) 

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

Miejscowość i data 

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

Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) / uczestnika Konkursu 



ZAŁĄCZNIK NR 3 

…………………………………………………………………, data:…………  

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA / UCZESTNIKA KONKURSU 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie zdjęć i filmów zawierających mój wizerunek / mojego 

dziecka (imię i nazwisko)  

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

zarejestrowanych podczas realizacji Konkursu “Askana Style Jam II” w dn. 4.12.2021 r. 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w 

dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to między innymi publikację w gazetach, 

czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach 

internetowych, social media etc. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem 

każdorazowego wykorzystania fotografii z wizerunkiem moim / mojego dziecka. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek / mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i 

wyłącznie w celu promocji i fotorelacji z Konkursu przez Organizatora  i Capital Part 15 Sp. z o.o. na zlecenie której 

Konkurs jest organizowany. 

DANE UCZESTNIKA (osoby niepełnoletniej lub pełnoletniej): 

Imię i nazwisko …………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….. 

Data urodzenia …………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko rodzica/przedstawiciela ustawowego w przypadku osoby niepełnoletniej 

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

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

           (podpis uczestnika / podpis rodzica/opiekuna prawnego)


