
OŚWIADCZENIE

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Stępowskiego w Ostródzie konkursie 
plastycznym „Mega kartka dla żołnierza”.

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
........................................................................................................................... 
(imię i nazwisko, adres) 
.............................................................. ............................................................ 
(nazwa i adres szkoły ) 
...........................................................................................................................
(dane rodzica/opiekuna, kontakt: telefon i/lub e-mail)

I.   Wyrażam   zgodę   na   przetwarzanie   przez   organizatorów   konkursu   danych   
osobowych   mojego   dziecka (imienia,   nazwiska,   nazwy   szkoły,    telefonu,   e-
maila,   adresu)   w   celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z 
Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatorów wizerunku mojego dziecka 
utrwalonego podczas rozstrzygnięcia  konkursu plastycznego „Mega kartka dla 
żołnierza” w dniu 25 października 2018 roku, którego było  uczestnikiem,   na   stronie
internetowej   i   profilu   w   portalu społecznościowym Facebook organizatorów 
konkursu.

III. Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczenie pracy
konkursowej mojego dziecka na wystawie pokonkursowej oraz w materiałach 
promocyjnych związanych z konkursem na   stronie   internetowej i   
profilu w portalu   społecznościowy Facebook organizatora. 

IV.   Ja,   niżej   podpisany/a   oświadczam,   że   autorem/ką   pracy   zgłoszonej   do   
konkursu   jest   moje
dziecko....................................................................(imię nazwisko), które samodzielnie
ją wykonało.

Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych mojego dziecka i moich 
jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Stępowskiego, działająca w strukturze 
Centrum Kultury w Ostródzie ul. Mickiewicza 22 14-100 Ostróda

2. Inspektor Ochrony Danych Centrum Kultury w Ostródzie – Jacek Pietrzyk, kontakt:
89 642 94 30; kom. 501 871 688



3. Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji konkursu zgodnie z art. 6 
ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych  (dalej 
"RODO").  Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji konkursu oraz 
jego promocji na stornie internetowej i mediach społecznościowych organizatora oraz 
przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem
archiwizacji dokumentacji rachunkowej (dot. laureatów konkursu).

4. Ma Pani/ Pan prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 
przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

5. Jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzając Jego dane osobowe naruszono przepisy 
RODO, ma Pan /Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych 
Osobowych.

6.Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.

7. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 
w formie profilowania.

................................................................              ..................................................
                Czytelny podpis rodzica                                 Miejscowość i data
     (Opiekuna prawnego) uczestnika konkursu      


