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MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„ILUSTRACJE DO WIERSZY POETÓW POLSKICH”
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ADRES E - MAIL ORAZ 
TELEFON OPIEKUNA



Załącznik  do Regulaminu Miejskiego Konkursu Plastycznego „Ilustracje do wierszy poetów polskich”

OŚWIADCZENIE
Ja,  …………………………………  będący  Rodzicem/  Opiekunem  prawnym  uczestnika
konkursu……………………………..................................

· oświadczam, iż zapoznałem się oraz akceptuje Regulamin Miejskiego Konkursu Plastycznego „Ilustracje do wierszy poetów
polskich”

TAK / NIE *

· świadomie i  dobrowolnie  wyrażam zgodę na wykorzystywanie  zdjęć  i  materiałów filmowych,  zawierających wizerunek
mojego  dziecka,  zarejestrowanych  podczas  ww.  konkursu  i  publikację  ich  na  stronie  internetowej  Społecznego
Stowarzyszenia Edukacyjnego w Lublinie oraz Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Lublinie

· na profilach internetowych zarządzających przez  Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne oraz mediach, w celu promowania i
informowania o działalności Placówki

TAK / NIE *

………………………..
……………………………………………

                Podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego uczestnika konkursu

OŚWIADCZENIE
Ja,  …………………………………  będący  Opiekunem  z  ramienia  placówki  kierującej  …………………………………………………..
…………..:
oświadczam, iż zapoznałem się oraz akceptuje Regulamin Miejskiego Konkursu Plastycznego „Ilustracje do wierszy poetów polskich”

TAK / NIE *

………………………..
……………………………………………

                        Podpis Opiekuna z ramienia placówki kierującej

*należy zaznaczyć 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) informujemy, że:

· Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych, jest Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne w Lublinie

· Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
Dane osobowe przetwarzane będą  w celu  udziału  Pani/Pana  dziecka  w  konkursie  plastycznym „  Ilustracje  do  wierszy poetów
polskich” Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 

· realizacja  zadań  statutowych  wynikających  w  szczególności  z  ustawy  z  dnia  25 października  1991  r.  o  organizowaniu  i
prowadzeniu działalności kulturalnej, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 lit.
c) RODO;

· wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym - art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;
jeżeli została przez Panią/Pana wyrażona zgoda na publikację wizerunku Pani/Pana dziecka w celach określonych w treści zgody,
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane
dotyczą.

· Odbiorcy danych osobowych:

Administrator nie będzie przekazywał podanych danych osobowych innym odbiorcom.
· Okres przechowywania danych osobowych:

· Dane osobowe będą przetwarzane  przez  okres  trwania  konkursu,  zaś  po  tym czasie  będą   archiwizowane  przez  okres  25  lat.  
W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby (wizerunek), dane osobowe będą przetwarzane przez
okres niezbędny do realizacji  celów określonych w treści  zgody,  lub do momentu wycofania  zgody.  Prawa osób, których dane
dotyczą:



Przysługuje Pani/Panu ma prawo do:

· dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO;
· żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na zasadach przewidzianych w art. 17 RODO;

· ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO;
· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 21 RODO;

· cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn – w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych
osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą;

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Administrator naruszył przepisy RODO.

 6.       Inne informacje:
Podanie  danych  osobowych  o  które  prosimy jest  niezbędne  do  udziału  Pani/Pana  dziecka  w  Miejskim Konkursie  Plastycznym
„ Ilustracje do wierszy poetów polskich”

W  sytuacji,  gdy  przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa  się  na  podstawie  zgody  (wizerunek),  podanie  danych  osobowych
Administratorowi ma charakter dobrowolny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

               ………………………………………….. ………………………………………………………………
                         Miejscowość, data Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych



MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY
“ILUSTRACJE DO WIERSZY POETÓW POLSKICH”

LISTA PRAC

Nazwa placówki : …………………………………………………………………………….……………….

Adres placówki: ……………………………………………………………………………………………….

Telefon do placówki:…………………………………………………………………………………………..

Lp. Tytuł pracy Imię i nazwisko autora Wiek autora
Imię i nazwisko 
opiekuna

Telefon kontaktowy 
do opiekuna
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