
Karta zgłoszeniowa
      do udziału w konkursie plastyczno - literackim

   „Moja Rodzina i Ja” 

Zgoda opiekuna zastępczego/prawnego uczestnika konkursu na udział w konkursie  

Wyrażam zgodę na udział

 ………………………………………………………………………………… .                        
(imię i nazwisko oraz wiek uczestnika konkursu) 

w   konkursie  plastyczno-literackim  „Moja  Rodzina  i  Ja”   organizowanym  przez
Stowarzyszenie „DLA RODZINY”  w Częstochowie.

Dane opiekuna prawnego/zastępczego do kontaktu: 
Imię i nazwisko opiekuna ………………………………………………………….…….……..

Numer telefonu opiekuna …….......…………………………………………………………
                                                                    
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. Oświadczam, że zapoznałem/łam 
się z regulaminem konkursu  plastycznego  i akceptuję jego warunki. 

____________________________                                            ___________________________________ 
MIEJSCOWOŚĆ, DATA                                                                CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA  
                                                                                                              UCZESTNIKA KONKURSU

Zgoda  opiekuna  zastępczego/prawnego  uczestnika  konkursu  na  przetwarzanie  jego

danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka:

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

     (imię i nazwisko uczestnika konkursu)

w celach  organizacyjnych  konkursu  plastycznego,  a  w  szczególności  wyrażam zgodę  na

podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska uczestnika konkursu  we wszelkich

ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie oraz jego wynikach. 

Jednocześnie  oświadczam,  że  jestem  świadomy  dobrowolności  podania  danych  oraz  że

zostałem  poinformowany  o  prawie  wglądu  do  podanych  danych  oraz  możliwości  ich

poprawiania. 

____________________________                                              ___________________________________ 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA                                                    CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA 

UCZESTNIKA KONKURSU



Zgoda opiekuna prawnego uczestnika konkursu na rozpowszechnianie wizerunku 

Wyrażam zgodę  na rozpowszechnianie wizerunku dziecka:

.............................................................................................. w celu realizacji konkursu.
(Imię i nazwisko ) 

Jestem  świadomy/a,  że  realizacja  konkursu,  będzie  odbywać  się  również  poprzez

zamieszczenie  zdjęć  w  gazetach,  tablicach,  materiałach  promocyjnych,  na  stronie

internetowej  organizatorów  oraz  portalach  społecznościowych  administrowanych  przez

upoważnionego pracownika administratora.

Jednocześnie  oświadczam,  że  jestem świadoma/y  dobrowolności  podania  danych  oraz  że

zostałam/em poinformowany o  prawie  wglądu  do  podanych  danych  oraz  możliwości  ich

poprawiania. 

____________________________                                              ___________________________________ 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA                                                     CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA 

                  UCZESTNIKA KONKURSU

KLAUZULA INFORMACYJNA

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 w skrócie zwane RODO,  informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie
„Dla Rodziny”, ul. Focha 19/21, kontakt: tel. 502985101, e-mail: info@dlarodziny.com.

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: iod@dlarodziny.com. 
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu plastyczno-literackiego: „Moja

Rodzina i Ja”
4) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z art. 6 ust 1 pkt a) RODO (oso-

ba, której dane dotyczą wyraziła zgodę) 
5) Odbiorcy danych osobowych: upoważnieni pracownicy oraz uprawnione organy lub urzędy

państwowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami mogą być również
podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia z Admini-
stratorem. 

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat lub do momentu wycofania zgody  (jeżeli
dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa). 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usu-
nięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie będzie skutkować 
brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.

mailto:info@dlarodziny.com

