
 

 

Imię  i Nazwisko autora pracy 
 

 

 

Wiek autora 

 

 

 

Szkoła/ klasa 

 

 

 

Imię i Nazwisko  rodzica / opiekuna prawnego 

 

Telefon kontaktowy 

 

e-mail 

 

 

 

W związku z uczestnictwem mojego dziecka w konkursie plastycznym „Portret mojej mamy” 

organizowanym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Osieku:  

1 ) Wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun prawny na udział mojego dziecka w konkursie 

plastycznym zorganizowanym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Osieku  

 Jednocześnie oświadczam, że jego praca nie narusza praw lub dóbr osób trzecich. Wyrażam 

zgodę na przekazanie praw autorskich, praw majątkowych do pracy plastycznej. Wyrażam 

zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do pracy plastycznej w zakresie 

niezbędnym do publikacji na stronie internetowej organizatora, w mediach i prasie. 

 2) Wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun prawny na zbieranie i przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka, w tym wizerunku i publikowane ich na plakatach, stronie 

internetowej organizatora konkursu i jednostek współpracujących ,a także w mediach oraz na 

tablicy ogłoszeń.  

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych - imię nazwisko i dane 

teleadresowe. Oświadczam również , że zapoznałem się z klauzulą informacyjną znajdującą się 

na odwrocie 

4) Oświadczam że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i akceptuje wszystkie zawarte w 

nim warunki 

 

 

…………………………………… 

podpis  



KLAUZULA INFORMACYJNA 

1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest: Miejsko – Gminny Ośrodek Kulturyw 

Osieku, ul. Wolności 16, 28-221 Osieka w jego imieniu – Dyrektor MGOK, 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodosiek@compumix.pl oraz dane adresowe 

administratora; aktualne dane kontaktowe podawane będą na stronie internetowej 

administratora, 

3) Celem przetwarzania danych jest organizacja i przeprowadzenie konkursu plastycznego.  

4) Pani/Pana dane kategorii szczególnej (wizerunki) mogą być zbierane w trakcie 

organizowanego konkursu i publikowane na stronie internetowej administratora i jednostek 

współpracujących, a także w mediach oraz na tablicy ogłoszeń. 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem 

podmiotów do tego uprawnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

podmiotom , z którymi ADO zawarł umowy powierzania przetwarzania danych osobowych.    

6) Pani/Pana dane osobowe oraz/lub dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane wyłącznie 

przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych osobowych.   

W sytuacji ustania, obrony i dochodzenia roszczeń przez okres po którym przedawnią się 

roszczenia.  

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową przyjęcia wniosku. 

 


