
Załącznik nr 1 

do Regulaminu konkursu plastycznego pt. „CO SŁONKO WIDZIAŁO”

    

dnia…………………

KARTA ZGŁOSZENIA  

Imię i nazwisko autora pracy – uczestnika konkursu: 

…………………………………………………….……..………………………….

Wiek:………………………………………………………..…………………….....

Przedszkole/Szkoła:.  .………………………………………………………………

……………………………………………………….……………………………….

Imię i Nazwisko nauczyciela-opiekuna………………………………………….….

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym dla dzieci pt. „CO SŁONKO

WIDZIAŁO”  na  podstawie  wierszy  Marii  Konopnickiej,  którego  Organizatorem  jest  Gminna

Biblioteka Publiczna w Wielowsi. Jednocześnie oświadczam że zapoznałam/(em) się z Regulaminem

konkursu  plastycznego  dla  dzieci  pt.  „CO  SŁONKO  WIDZIAŁO”  na  podstawie  wierszy  Marii

Konopnickiej i akceptuję zapisy w nim zawarte. 

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

                                                                                  Podpis rodzica*/ opiekuna prawnego*



Załącznik nr 1 

do Regulaminu konkursu plastycznego pt. „CO SŁONKO WIDZIAŁO”

OŚWIADCZENIE

Imię i Nazwisko rodzica / opiekuna prawnego*) ………….………………………………………………………….………………………… 

Kontakt:…………………………………………………….………………..

Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  moich  i  mojego  dziecka/
podopiecznego*:

………………………………………………….………………………………..
                           /imię i nazwisko dziecka/

przez Organizatora - Gminną Bibliotekę Publiczną w Wielowsi, ul. Główna 1,  44-187 Wielowieś  w związku z
udziałem  mojego  dziecka  w   Konkursie  Plastycznym  „CO  SŁONKO  WIDZIAŁO”,   na  potrzeby  organizacji  i
wyłonienia laureatów konkursu, oraz podania do publicznej wiadomości danych na stronach internetowych,
oraz na portalu społecznościowym (Fanpage Biblioteki w Wielowsi )  w zakresie i na zasadach określonych w
Regulaminie  konkursu.  Jednocześnie  oświadczam,  że  zapoznałam/zapoznałem  się  z  klauzulą  informacyjną
dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych. 

………………………………………..................……………………… 
                                                 Podpis rodzica/prawnego opiekuna* 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE  WIZERUNKU 

Ja niżej podpisana/y  ______________________________________________

zgodnie z art. 81 ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 6 ust.
1 lit. a,  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych  z dnia
27  kwietnia  2016  roku  oświadczam,  iż  wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne,  nieograniczone  czasowo  oraz
terytorialnie rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka : 

 imię i nazwisko dziecka   ______________________________________________

przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wielowsi, ul. Główna 1,  44-187 Wielowieś  (dalej: GBP w Wielowsi) w
celach informacyjnych i promocyjnych związanych z udziałem mojego dziecka w konkursie plastycznym pn:
„„CO SŁONKO WIDZIAŁO””,  oraz utrwalenia i udokumentowania udziału mojego dziecka w konkursie przez
GBP w Wielowsi. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje takie formy jego utrwalania jak fotografie
cyfrowe, a następnie publikację wizerunku poprzez zamieszczenie na stronie internetowej GBP w Wielowsi:
https://wielowies.pl/8/strona-glowna.html , w mediach społecznościowych (Fanpage GBP w Wielowsi),  oraz
kronikach pamiątkowych GBP w Wielowsi
Poinformowano mnie, że wizerunek może być wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami do
momentu cofnięcia mojej zgody.

Jednocześnie  oświadczam,  że  zapoznałam/zapoznałem  się  z  zasadami  przetwarzania  danych  osobowych,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO  . 

..............................................................................................
                                                                                                                                / data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/
*Niepotrzebne skreślić.

https://wielowies.pl/8/strona-glowna.html


Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 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. U. EU. L. 2016.119.1)  [dalej: RODO], informujemy, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych  jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wielowsi, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś,
tel. (32) 237 83 55, e-mail: gbp@biblioteka.wielowies.pl dalej: Administrator;

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  iod@biblioteka.wielowies.pl lub listownie na adres siedziby Administratora, z
dopiskiem "IOD";

3. Dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celach  organizacyjnych  związanych  z  przyjęciem  karty  zgłoszenia  udziału
Pani/Pana dziecka  w konkursie  na  zasadach określonych  w regulaminie  konkursu.  W przypadku  wyrażenia  przez
Panią/Pana odrębnej zgody na rozpowszechnianie wizerunku dziecka, dane przetwarzane będą na potrzeby promocji
wydarzenia  na  stronie  internetowej  Administratora  (Organizatora  konkursu),  oraz  na  portalu  społecznościowym
Facebook (Fanpage Biblioteki) jak  też dla potrzeb dokumentacyjnych (kronika pamiątkowa Biblioteki)

4. Podstawę prawną przetwarzania danych o których mowa w pkt. 3  stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez
Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych,  

5. Dostęp  do  danych  mogą  mieć  podmioty  ściśle  współpracujące  z  Administratorem  w  oparciu  o  zawarte  umowy
powierzenia  przetwarzania  danych takie jak:  podmioty odpowiedzialne za prowadzenie i  utrzymanie strony www,
podmiot  zapewniający obecność Administratora  w mediach społecznościowych, oraz  podmiot świadczący usługi
serwisowe z zakresu IT. Odbiorcą danych mogą być również  podmioty i instytucje których  dostęp jest możliwy w
oparciu o obowiązujące przepisy prawa (sąd, prokuratura, policja , ..) 

6. Administrator  nie  będzie  przekazywał  danych  do  państwa trzeciego  lub  organizacji  międzynarodowej,  przy  czym
wskazać należy, iż lokalizacja miejsca docelowego przechowywania zdjęć w związku z umieszczeniem ich na portalu
społecznościowym  Facebook,  wraz  z  danymi  laureatów  konkursu  może  wiązać  się  z  lokalizacją  serwera  poza
Europejskim  Obszarem  Gospodarczym  (regulamin  i  zasady  korzystania  z  portalu  Facebook  -  https://pl-
pl.facebook.com/privacy/explanation ) 

7. Posiada  Pani/Pan  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia,  oraz  ograniczenia
przetwarzania danych;

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku kiedy
uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

10. Dane  osobowe  zawarte  w  karcie  zgłoszenia  przetwarzane  będą  przez  czas  niezbędny  do  udokumentowania  i
rozliczenia  konkursu,  zaś  w przypadku  wizerunku uczestników konkursu z  uwagi  na charakter  przetwarzania  tych
danych, nie określa się czasu ich przechowywania, przyjmując, że dane przetwarzane będą do momentu wycofania
przez Panią/Pana zgody lub do momentu uzasadniającego ich przetwarzanie.. 

11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia jest dobrowolne, ale  niezbędne
w celu wzięcia udziału w konkursie. W przypadku  zgody na rozpowszechnianie wizerunku jest ona dobrowolna i nie
stanowi przeszkody w wzięciu udziału w konkursie, przy czym uniemożliwi publikacje wizerunku Pani/Pana dziecka
jako uczestnika konkursu. 

https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

