
 

 
 

ZAŁĄCZNIK Nr 1  
do Regulaminu XIX edycji ogólnopolskiego konkursu  

wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy  

dla uczniów z zakładów rzemieślniczych 

„BEZPIECZNIE OD STARTU” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA – do etapu regionalnego 

 

ORGANIZATOR  

ETAPU REGIONALNEGO 

IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCÓW  

W GORZOWIE WLKP. 

 

UCZESTNIK 

 (imię i nazwisko) 

 

 

NAZWA ZAWODU  

I ROK NAUKI 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO  

Rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

IMIE I NAZWISKO  

MISTRZA SZKOLĄCEGO 

 

 
NAZWA FIRMY, 
w której odbywana jest nauka 
zawodu  

 

 
NAZWA SZKOŁY 
w której odbywa się dokształcanie 
teoretyczne 

 
 

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY 

Imię i nazwisko 

 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na podanie ich do publicznej 

wiadomości w celach związanych z organizacją i realizacją ogólnopolskiego konkursu wiedzy 

o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od 

startu”. Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13 

Rozporządzenia 2016/679 (RODO). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak 

konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.  

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie 

konkursu. 

 

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

miejscowość, data czytelny podpis uczestnika  (w przypadku uczestnika 

w wieku poniżej 18 roku życia - jego rodzica lub opiekuna 

prawnego) 

………………………………… 
czytelny podpis nauczyciela / mistrza 



 

 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, 

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii 
i dokumentacji filmowej) przez Państwową Inspekcję Pracy i Związek Rzemiosła Polskiego na 
potrzeby realizacji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy 
dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu” oraz w celach informacyjnych.  
 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  
 

3. Dla potrzeb programu 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 komentarzem. Natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą 
być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby 
programu edukacyjnego oraz w celach informacyjnych. 

 
4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie 

w Internecie (w tym na stronach Państwowej Inspekcji Pracy, Związku Rzemiosła Polskiego) oraz 
zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty 
w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.  

 
5. Dane wizerunkowe posłużą promowaniu działań prewencyjnych poprzez upowszechnianie zdjęć 

oraz materiałów filmowych jako element budowania pozytywnego wizerunku w przestrzeni 
publicznej i w mediach. 

 
 
 
 
 
 

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

miejscowość, data czytelny podpis uczestnika  (w przypadku uczestnika 

w wieku poniżej 18 roku życia - jego rodzica lub opiekuna 

prawnego) 

 
 
 
 
………………………………… 
czytelny podpis nauczyciela / mistrza 

 
 
 


