
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU  

- Oświadczenie Rodzica/Opiekuna 
 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 

 

Oświadczam, iż jestem rodzicem/opiekunem prawnym 

………………………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka),  

Ucznia  klasy ……… w szkole/placówce……………………………………………………… 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Powiatowym Konkursie Plastycznym pod 

nazwą: „Pisankowy Zawrót Głowy organizowanym przez Powiatowe Ognisko Pracy 

Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach – Dziedzicach, ul. Traugutta 11 i Starostwo 

Powiatowe w Bielsku-Białej.  

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść oraz 

wyrażam zgodę na zasady uczestnictwa dziecka w konkursie.  

3. Wyrażam zgodę oraz upoważniam Organizatorów do nieodpłatnego korzystania z pracy 

konkursowej dziecka w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w szczególności 

do: publicznego wystawiania, wyświetlania i prezentacji pracy konkursowej (w tym na 

stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatorów, wytwarzania 

egzemplarzy pracy konkursowej techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową, zapisywania pracy konkursowej w pamięci komputera lub sieci 

informatycznej w celu późniejszego wykorzystania przez Organizatorów, rozpowszechniania 

pracy konkursowej, w szczególności poprzez prezentowanie pracy w postaci ilustracji i zdjęć 

(kalendarz). 

4. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów konkursu 

(Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.” oraz Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej 

jako administratorów danych): danych osobowych dziecka w zakresie imienia i nazwiska, 

wieku,  wizerunku oraz moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku 

w celu realizacji postanowień regulaminu i organizacji konkursu. 

5. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatorów wizerunku mojego oraz dziecka 

w związku z prowadzeniem fotorelacji, wideorelacji z przeprowadzenia konkursu.  

 

 

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

       (miejscowość, data)                                                                       (czytelny podpis)                              

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

Będąc rodzicem/opiekunem/prawnym………………………………………………………….  
       (imię i nazwisko dziecka) 

 niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, że:  

 

1. podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do organizacji konkursu 

i uczestnictwa w konkursie,  

2. przetwarzanie Danych Osobowych jest konieczne celem ustalenia praw autorskich do prac 

konkursowych, a także rozliczenia przyznanych nagród zgodnie z warunkami Konkursu,  

3. Dane Osobowe będą przetwarzane przez administratora (jak w oświadczeniu) na podstawie 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, i zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. tekst 

jednolity z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz. U z 2016 r. poz. 922, i z 2018 r. poz. 138) (dalej: RODO) 

i zgodnie z tymi przepisami,  

4. przysługuje mi prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

5. Dane Osobowe będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu ich przedawnienia,  

6. Dane Osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

profilowaniu,  

7.  Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji konkursu, po tym 

czasie przechowywane będą przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa  -

Ustawa z dnia  14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 217 , ze zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy zgodnie z zasadą 

rozliczalności . 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną.  

 

 

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

(miejscowość, data)                                                                             ( czytelny  podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


