
Załącznik nr 1 

 

 

ZGODA RODZICÓW 

(OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE 

PLASTYCZNYM „Bezpieczne wakacje” 

 

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.................................................................... 

                                                                                                      (imię i nazwisko dziecka) 

w konkursie plastycznym „Bezpieczne wakacje” organizowanym przez  Miejskie 
Przedszkole  z Oddziałami Integracyjnymi  nr3 1 w Płocku.  

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych 

mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy przedszkola oraz miejscowości 

zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 

1182 z późn. zm.). 

III. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej 

przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z 

Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora 

konkursu oraz w innych formach utrwaleń.  

 

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

    Miejscowość i data                                                          Podpisy rodziców (opiekunów)                                

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Klauzula informacyjna:  
Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu oraz jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie 
wizerunku autora pracy oraz rodzica/opiekuna na potrzeby konkursu. Poprzez podanie 
danych osobowych uczestnik oraz jego rodzic/opiekun wyrażają zgodę na ujawnienie 
danych podczas ogłoszenia wyników konkursu oraz we wszystkich materiałach 
promocyjnych Organizatora. Nadesłane prace pozostają własnością Organizatora, którzy 
zastrzega sobie możliwość ich publikowania i powielania.  
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest  Miejskie Przedszkole z 
Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku pod adresem Szarych Szeregów 32, 09-410 
Płock. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb 
rozstrzygnięcia konkursu. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
konkursu i późniejszych działań promocyjnych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy 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 (dalej RODO).  
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję oraz że 
zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich 
danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia i przeniesienia, jak również prawie 
wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania wynikającym z art. 15-20 
RODO.  
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO wyrażam zgodę na 
przetwarzanie i publikację danych osobowych zawartych w formularzu przez 
Organizatora w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu 
plastycznego „Bezpieczne wakacje”. 

Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych na stronach internetowych 
Organizatora, w wydawnictwach własnych, w lokalnych mediach do celów związanych z 
promowaniem działalności miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w 
Płocku. 
    

 

…………………………………………………………… 

(podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 


