
Załącznik do Regulaminu konkursu:  

„Portret Mojej Mamy” 

 

Zgoda rodziców/opiekunów na udział w konkursie pt.: 

„Portret Mojej Mamy” 
 

OŚWIADCZENIE 

 

........................................................................................................           ....................................................... 

 Imię i nazwisko                                                               telefon   

    

 

.................................................................................................................            ........................................................  

adres zamieszkania/korespondencji                                                                        

        

Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, iż zapoznałem się z treścią regulaminu „Portret Mojej 

Mamy” 
 

Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, że moje dziecko jest /jestem*, autorem pracy dostarczonej 

do Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie.                                                                                                                                                                     

                                                                                                   

                                                               

……………………………………                               
  czytelny podpis  

*Właściwe podkreślić  

 
 
 

 
……………………………………………………   

(miejscowość, data)   

     

OŚWIADCZENIE   
     
   

………………………………………………………………………………..… 

(imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna)   

   

W celu przeprowadzenia konkursu „Portret Mojej Mamy”  realizowanego przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Potęgowie wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku 
mojego dziecka:   
   
…………………………………………………………………………………………………………. ur…………………….………… 
                                            (imię i nazwisko dziecka)   

   
oraz prac przez niego wykonanych wraz z prawem do publikowania ich, z podaniem imienia  
i nazwiska, w szczególności na stronie internetowej i profilach społecznościowych Gminnego 
Ośrodka Kultury w Potęgowie oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych na jej 
terenie.    
   
Przed podpisaniem niniejszego formularza zapoznałem/zapoznałam się z informacją dot. 
przetwarzania danych osobowych, która znajduje się na drugiej stronie.    
   

…….………………………………………………….……………………..   
Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego   

 



 

 

 

Ogólna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie z siedzibą przy ul. 
Szkolnej 2b, 76-230 Potęgowo.    

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Kamiński, z którym można kontaktować  
się  e-mailowo: pawel.kaminski@onet.eu.    

4. Dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane są w celach organizacji konkursów oraz 
działaniach promocyjnych  i informacyjnych Administratora Danych, z prawem do umieszczania 
ich w Internecie.   

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) 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 (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych).    

6. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania odbiorcom danych na podstawie 
stosownych umów podpisanych przez Administratora Danych w związku z prawidłową  
realizacją zadań.  

7. Administrator danych osobowych przetwarza wizerunek na podstawie udzielonej zgody, która 
może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

9. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do danych osobowych 
dotyczących ich osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.   

10. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.    

10. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie nie będą 
podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,   w tym profilowaniu.     

 

 

 

mailto:pawel.kaminski@onet.eu

