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WYPEŁNIA RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY DZIECKA BIORĄCEGO UDZIAŁ W KONKURSIE 

PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
 
 

……………………………………....................………., 

(imię i nazwisko) 

w Konkursie Plastycznym „PORTRET MOJEJ BABCI, MOJEGO DZIADKA” organizowanym 

przez Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji z/s w Dzierżąznej. 

 
 

……………………………………………………. 

(data i podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

 
Oświadczenia 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu Plastycznego „PORTRET MOJEJ 

BABCI, MOJEGO DZIADKA” organizowanego przez Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki 
i Rekreacji z/s w Dzierżąznej oraz akceptuję jego warunki. 

 
2. Wyrażam zgodę na: 

- przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka przez 
administratora danych tj. Wójta Gminy Zgierz, 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4, w celu organizacji 
i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach Konkursu na stronie 
internetowej Organizatora, w publikacjach wydawniczych oraz w innych środkach masowego 
przekazu. Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne, oraz że zgoda może 
być cofnięta w każdym czasie. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym 
z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści 
swoich i dziecka danych oraz prawie ich poprawiania; 

- publikację pracy konkursowej na stronie internetowej, profilu Facebook oraz miesięczniku „Na 
Ziemi Zgierskiej”. 

 
 

……………………………………………………. 

(data i podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

 
 
Zgodnie z art. 13 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 
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                    Ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informuje:                                                                                                     
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury Sportu 

Turystyki i Rekreacji z/s w Dzierżąznej. Dzierżązna 4, 95-001 Biała, www.dzierzazna.pl 
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z 

konkursem, tj. w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem konkursu i 

doręczeniem nagrody, w celu zamieszczenia listy laureatów na stronie organizatora oraz w 
celu sprawozdawczości i marketingowych; 

3. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych (art. 6 ust.1 lit. a) RODO; 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały 
zebrane; 

5. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa; 
6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie; 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu. 
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