
                                                                                                                Załącznik nr 1 

 

                       

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

w  Gminnym Konkursie Plastycznym 

„Rodzina i jej tradycja w kulturze Polskiej w świetle nauczania Św. Jana Pawła II „ 

(prosimy  wypełnić  drukowanymi literami) 

 

Dane niepełnoletniego uczestnika Konkursu 

Imię uczestnika  

                             

Nazwisko uczestnika 

                             

Wiek     Klasa 

                            

Nazwa szkoły/placówki 

                             

Adres szkoły/placówki 

                             

Dane rodzica/opiekuna prawnego/ pełnoletniego uczestnika Konkursu 

Imię 

                             

Nazwisko 

                             

Telefon                     adres e-mail 

                            

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

     Jako rodzic/ opiekun prawny wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego: 

..…………………………………………………………………………………………………. 
imię, nazwisko (poopiecznego) 

w  Gminnym Konkursie Plastycznym pt.: „Rodzina i jej tradycja w kulturze Polskiej 

w świetle nauczania Św. Jana Pawła II „ 

organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i 

Bibliotekę Publiczną w Istebnej. 

      Wyrażam zgodę na prezentację i wykorzystanie pracy konkursowej przez Organizatorów 

Konkursu w celach promocyjnych i wydawniczych związanych z Konkursem oraz na 

przetwarzanie i publikowanie danych osobowych (imienia i nazwiska, wieku, nazwy szkoły) 

oraz wizerunku podopiecznego w celach konkursowych.  

                                                                               

……………………………..                               ……………………………………………….. 
              data i miejscowość                                                                            podpis  rodzica/opiekuna prawnego 



                                                                                                                              

Załącznik nr 2 

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NIEPEŁNOLETNIEGO 

UCZESTNIKA KONKURSU 

DANE OSOBOWE KONKURSOWE 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody1 na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego 

w związku z jego udziałem w Gminnym Konkursie Plastycznym „Rodzina i jej tradycja w kulturze 

Polskiej w świetle nauczania Św. Jana Pawła II „ 

w zakresie wskazanym w regulaminie Konkursu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, natomiast brak 

zgody uniemożliwi podopiecznemu udział w w/w konkursie. 

WIZERUNEK UCZESTNIKA KONKURSU 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody1 na przetwarzanie oraz nieodpłatne wykorzystanie przez 

organizatorów w celach konkursowych i promocyjnych zdjęć oraz nagrań zawierających wizerunek 

podopiecznego, zarejestrowanych w związku z udziałem w Gminnym Konkursie 

Plastyczno-Literackim „Św. Jan Paweł II w setną rocznicę urodzin”. Wyrażenie zgody jest 

dobrowolne, natomiast brak zgody uniemożliwi promocję i prezentację podopiecznego w mediach 

społecznościowych, stronach internetowych, publikacjach i prezentacjach. 

ZGODA NAWYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA 

Zgodnie z Art.6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) – RODO 

wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych danych osobowych dziecka, nazwy szkoły 

oraz miejsca uzyskanego w konkursie.   

− Każdą zgodę można wycofać bez konsekwencji w dowolnym momencie składając na 

niniejszym dokumencie stosowną deklarację (o ile nie wystąpią skutki prawne – np. 

rozstrzygnięcie konkursu, przekazanie nagrody). 

− Ewentualne wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

1 - wykreślić niewłaściwe. 

 

Jako rodzic-opiekun prawny deklaruję swoją wolę w sprawie przetwarzania danych osobowych 

podopiecznego. 

 

……………………………..                               ……………………………………………….. 
              data i miejscowość                                                                                   podpis  rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Załącznik nr 3 

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU 

DANE OSOBOWE KONKURSOWE 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody1 na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z 

uczestnictwem w Gminnym Konkursie Plastycznym „Rodzina i jej tradycja w kulturze Polskiej 

w świetle nauczania Św. Jana Pawła II „ 

 w zakresie wskazanym w regulaminie Konkursu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, natomiast brak 

zgody uniemożliwi uczestnictwo w w/w konkursie. 

WIZERUNEK UCZESTNIKA KONKURSU 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody1 na przetwarzanie oraz nieodpłatne wykorzystanie przez 

organizatorów w celach konkursowych i promocyjnych zdjęć i nagrań zawierających mój wizerunek 

zarejestrowany w związku z udziałem w Gminnym Konkursie Plastyczno-Literackim „Św. Jan Paweł 

II w setną rocznicę urodzin”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, natomiast brak zgody uniemożliwi 

promocję i prezentację uczestnika Konkursu w mediach społecznościowych, stronach internetowych, 

publikacjach i prezentacjach. 

− Każdą zgodę można wycofać bez konsekwencji w dowolnym momencie składając na 

niniejszym dokumencie stosowną deklarację (o ile nie wystąpią skutki prawne – np. 

rozstrzygnięcie konkursu, przekazanie nagrody). 

− Ewentualne wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

1 - wykreślić niewłaściwe. 

 

Jako uczestnik Konkursu deklaruję swoją wolę w sprawie przetwarzania danych osobowych. 

 

……………………………..                               ……………………………………………….. 
              data i miejscowość                                                                                   podpis  uczestnika Konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej 

informuje, że jest administratorem danych osobowych uczestników Konkursu oraz jeżeli zachodzi 

taka sytuacja to również ich rodziców lub opiekunów prawnych. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie na 

adres Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej w Istebnej lub na adres poczty 

elektronicznej iod@istebna.eu. 

Dane osobowe uczestników Konkursu (zakres i cel przetwarzania danych osobowych wynika z 

warunków określonych w regulaminie Konkursu) będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. 

Dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu zapewnienia zgodności z 

prawem przetwarzania danych ich podopiecznych. 

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

Informacja o laureatach (imiona, nazwiska) Konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej 

(portale, media społecznościowe itp.).  

Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, jego 

promocji oraz prezentacji prac. 

Jeżeli zachodzi taka sytuacja to dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych będą przetwarzane 

tak długo jak dane ich podopiecznych będących uczestnikami Konkursu.  

W przypadku nagród posiadających wartość finansową dane osobowe uczestników Konkursu będą 

przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa. 

Uczestnikom Konkursu (w przypadku niepełnoletnich uczestników Konkursu ich rodzicom lub 

opiekunom prawnym)  przysługuje: 

− prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

− prawo do poprawiania danych osobowych; 

− prawo do usunięcia danych osobowych– tylko przed rozstrzygnięciem konkursu; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

Uczestnictwo w konkursie, a w tym udostępnienie danych Administratorowi jest dobrowolne, przy 

czym nie podanie danych osobowych uniemożliwia udział w konkursie.  

Na podstawie udostępnianych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób 

zautomatyzowany, dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. 

 

mailto:iod@istebna.eu

