
Załącznik nr 6 
 

OŚWIADCZENIA OPIEKUNA/OPIEKUNÓW USTAWOWYCH UCZESTNIKA 
KONKURSU BĘDĄCEGO OSOBĄ MAŁOLETNIĄ 

 
Ja/My niżej podpisany/-na, ni……..…………………………………………………………… 
zamieszkały/a, li w………………………………………………………, oświadczam/my,  
że jestem/-śmy opiekunem/-ami prawny/-mi małoletniego/małoletniej 
…………………………………...………………………………………………i wyrażam/my 
zgodę na uczestnictwo naszej córki/syna w Konkursie organizowanym przez Fundację 
Świadomi Klimatu z siedzibą we Wrocławiu (53-015), al. Karkonoska 65, wpisaną do 
Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy, pod numerem KRS 0000654573, NIP:899-28-05-402 oraz Stowarzyszenie 
Jaworze Zdrój z siedzibą w Jaworzu, ul. Olszynowa 14 D, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Rejestr Sądu 
Rejonowego w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000551724, NIP: 937-26-73-697. 
 
Oświadczam/my, że: 
 

• zapoznałam/em/liśmy się z Regulaminem Krajowego Konkursu Energetycznego im. 
prof. Jacka Malko pod hasłem: Wszystko zależy od energii! (Edycja XIII) oraz 
akceptuję/emy jego treść 

• przedłożona przez …………………. praca konkursowa na temat: 
........................................................................................................................................... 
została napisana samodzielnie przez moją/naszą córkę/syna.  

• praca nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.3 z 
późniejszymi zmianami) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym, a także 
nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/am w sposób niedozwolony,  

• nie była prezentowana w ramach innych konkursów.   
 
Wyrażam/my zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Jaworze – Zdrój, ul. Olszynowa 
14 D; 43-384 Jaworze danych osobowych mojego/naszego dziecka w celach uczestnictwa w 
XIII edycji Krajowego Konkursu Energetycznego im. Profesora Jacka Malko pod hasłem 
„Wszystko zależy od energii” oraz w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a także 
udostępnienia informacji o wynikach Konkursu. Wyrażenie woli jest zgodne z postanowieniami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej 
w skrócie „RODO”, 
  

Potwierdzam/my otrzymanie Załącznika informacyjnego zgodnie art. 13 ust.1 i ust. 2 RODO 
od Administratora Danych Osobowych, z którym się zapoznałem/zapoznaliśmy i 
przyjąłem/przyjęliśmy do wiadomości. 

 
…..………………………………………… 
Data i własnoręczny, czytelny podpis/podpisy 
opiekuna ustawowego małoletniego 


