
KARTA ZGŁOSZENIA KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI 

„Konkurs Wielkanocny” 

1.Imię i nazwisko uczestnika: 

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

2.Wiek: 

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

3.Telefon rodzica/opiekuna 

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

 

Oświadczenie 

Jako rodzic/opiekun prawny  dziecka uczestnika niżej podpisany/a oświadczam, że 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz umieszczenie ich na 

stronie internetowej Gminy Przelewice i Biblioteki – Gminne Centrum Kultury w Przelewicach 

wraz z podaniem imienia, nazwiska zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych. 

Uczestnik jest autorem przesłanej pracy i przysługują mu wyłączne oraz nieograniczone 

prawa autorskie do przesłanej pracy oraz wszelkich zawartych w niej treści.  

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że: 

a) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby w/w konkursu oraz działań 

promocyjnych organizatora, 

b) podanie danych jest dobrowolne, 

c) mam prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania. 

 

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

             ( miejscowość, data )                                (czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka na stronie 

internetowej organizatora dla celów informacyjnych i promocyjnych.  

 

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

             ( miejscowość, data )                                (czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 



Klauzula informacyjna: 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 

2016, Nr 119, s.1) informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki – 

Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach z siedzibą  Przelewice 63a, 74-210 Przelewice. 

Może się Pani/Pan  

z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail biblioteka@przelewice.pl  

telefonicznie pod numerem 91-5643392 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej. 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana oraz dziecka danymi proszę kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biblioteka@przelewice.pl, lub pod 

numerem tel. 91/5643362. 

3. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia  konkursu 

pn. „Konkurs Wielkanocny” 

4. W niektórych sytuacjach Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe mogą być udostępnione, jeżeli 

będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań Urzędu. W szczególności będziemy 

przekazywać dane wyłącznie innym odbiorcom danych tj. osobom wnioskującym o dostęp do 

informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji 

publicznej. 

5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ 

organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe będą przechowywane zgodnie  

z obowiązującymi  przepisami prawa do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z 

konkursem, 

7. Ma Pani/Pan  prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

8.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

9.  Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do 

cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania 

zgody. 

10. Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia danych. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa., gdy stwierdzi Pani/Pan naruszenie przetwarzania danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących.  

12. Pani/Pana dane oraz dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym  również 

w formie profilowania. 
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