
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego 
„Jajka wielkanocne ręcznie zdobione” 

 
 

 
Formularz zgłoszenia 

 
do konkursu plastycznego pn. „Jajka wielkanocne ręcznie zdobione”  organizowanego przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Rudniku. 
 

Imię i nazwisko autora pracy (DRUKIEM) 

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

Wiek/ data urodzenia......................................................................................................... 

Adres domowy (ulica, kod pocztowy, miejscowość) ……………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………… 

Telefon………………………………………………………………………………..……………. 

Adres e-mail…………………………………………………………………………................... 

Szkoła…………………………………………………….………………………………………... 

 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka, którego jestem rodzicem/opiekunem  
 
prawnym*   …………………………………………...................................................................,                                                                   
                                        (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna DRUKIEM) 

 
w Konkursie plastycznym  pn. „Jajka wielkanocne ręcznie zdobione”. Informuję jednocześnie,  

że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki. 

 

 

…...............................                                                …........................................... 
     (miejscowość i data)                                                                                  (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 
 
 

Oświadczenie 
rodzica (opiekuna prawnego) dziecka/podopiecznego o prawach do pracy przekazanej na Konkurs 
Plastyczny pn. „Jajka wielkanocne ręcznie zdobione”. 
 Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny jest autorem przekazanej pracy oraz że osoby trzecie 
nie będą kierować przeciwko Organizatorowi konkursu roszczeń związanych z naruszeniem ich praw 
autorskich.  
 Udzielam Organizatorowi w imieniu małoletniego autora nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie  
oraz terytorialnie zgody na wykorzystanie pracy konkursowej na następujących polach:  
a) druk lub powielanie wizerunku pracy w dowolnym nakładzie,  
b) upublicznienie w Internecie lub używanie w innych formach utrwaleń nadających się  
    do upowszechnienia (CD, nośniki elektroniczne, itp.),  
c) wystawa pokonkursowa 
 Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie 
przez Organizatora wizerunku mojego dziecka/podopiecznego w formie fotografii, nagrań lub innych form 
utrwalania wizerunku dla celów związanych z promocją działalności Organizatora. (*niepotrzebne skreślić)  
 
 
  …......................................                                                            ….............................................. 
     (miejscowość i data)                                                                                         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  
 

 
 



Na podstawie z 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 tych danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz małoletniego uczestnika konkursu przez 
Organizatora w celu wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym pn. „Jajka wielkanocne 
ręcznie zdobione” w zakresie: imię i nazwisko oraz wiek autora, przedszkole/szkoła,  
klasa oraz imię i nazwisko rodzica/opiekuna wraz z numerem telefonu.  
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 
Administrator danych 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim 
celu, i jakimi sposobami, jest : Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku,  
ul. Arcybiskupa Gawliny 2, 47-411 Rudnik, e-mail: gbprudnik@op.pl 

Inspektor ochrony danych 
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się 
z Inspektorem ochrony danych GBP w Rudniku na adres mailowy: iod@drmendyk.pl 
 

Cel przetwarzania 
Celem przetwarzania danych osobowych Państwa dziecka jest uczestnictwo w konkursie „Jajka wielkanocne 
ręcznie zdobione”. Przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w Formularzu zgłoszeniowym jest 
niezbędne do uczestnictwa w w/w konkursie. 

Podstawa przetwarzania danych 
Podstawą przetwarzania danych osobowych dziecka jest zgoda wyrażona w Formularzu zgłoszeniowym. 

Okres przechowywania danych 
Dane osobowe dziecka będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody lub do czasu 
zakończenia konkursu. 

Prawa osób 
Macie Państwo prawo do: ochrony danych osobowych dziecka, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, 
sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 
Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można 
w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody 
będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych. 
 
 
 
 
    …....................................                                                   …..................................................... 
      (miejscowość i data)                                                                              (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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