
Załącznik nr 1 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

 

Wyrażam zgodę  na udział w konkursie dziecka, nad którym sprawuję opiekę prawną/faktyczną: 

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

WIEK: …………………………………………………………………………………………………………….... 

na udział w konkursie pn.: „ Bajkowy Przyjaciel ” organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Olsztynie oraz udzielam niewyłącznej i nieodpłatnej licencji Organizatorowi konkursu na 

korzystanie i rozporządzanie autorskimi prawami majątkowymi do przesłanej pracy, będącej utworem  

w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym na: 

• zwielokrotnianie pracy techniką cyfrową (digitalizacja); 

• używanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych, związanych z konkursem i wystawą 

pokonkursową w tym na witrynie portalu Facebook,  stronie internetowej organizatora; 

• użycie do publicznej prezentacji; 

• wykorzystywanie w ramach kompilacji lub połączeń z innymi pracami, w tym poprzez uzupełnienie  

o przekazy informacyjne lub promocyjne organizatorów; 

 

Oświadczam, że praca plastyczna, której autorem jest dziecko nad którym sprawuję opiekę                            

(dane jak wyżej) nie narusza dóbr osobistych, praw autorskich ani jakichkolwiek innych praw osób 

trzecich. 

Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych dziecka nad którym sprawuję opiekę, w zakresie: 

imienia, nazwiska, wieku na stronach internetowych organizatora oraz witrynie portalu Facebook  

w celu promocji zorganizowanego Konkursu oraz przy publicznej prezentacji pracy plastycznej.  

Jednocześnie oświadczam, że niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie. 

 

Dane opiekuna prawnego/faktycznego : 

IMIĘ i NAZWISKO: …………………………………………………..……………………….…… 

Numer telefonu do kontaktu :………………………………………………………………. 

Data i podpis: …………………………………………………………………………...…………… 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. U L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Organizator. 

2. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania 

danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

b.solowiew.pcpr@powiat-olsztynski.pl . 

3. Dane osobowe w przypadku małoletnich uczestników – rodziców/opiekunów prawnych będą 

przetwarzane w celu: 

a. Zorganizowania Konkursu – w tym przypadku podstawą przetwarzania danych będzie prawnie 

uzasadniony interes Organizatora, którym jest przeprowadzenie konkursu, obejmujący działania takie 

jak gromadzenie zgłoszeń, ocena i wyłonienie zwycięzcy oraz przyznanie nagród. Podanie danych                              

w tym przypadku jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

b. Publikacji danych osobowych na stronie www oraz portalach społecznościowych. W celach 

dokumentacyjnych i informacyjnych Organizator opublikuje dane osobowe, w zakresie imienia                            

i nazwiska laureatów oraz osób wyróżnionych w konkursie. Postawą prawną przetwarzania jest 

wyrażenie zgody przez opiekunów prawnych uczestnika, a podanie danych jest dobrowolne. Dane 

będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. 

c. Prowadzenia księgowości. W ramach czynności związanych z wystawieniem faktury lub innego 

dowodu księgowego w przypadku konkursów, w których niezbędne jest szczegółowe 

udokumentowanie i rozliczenie poniesionych kosztów dla celów podatkowych. Podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze. 

Podanie danych w tych przypadkach jest obowiązkowe.  

4. Każdy opiekun prawny uczestnika konkursu posiada prawo dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,                           

z zastrzeżeniem przepisów prawa. 

5. Opiekunom prawnym uczestników konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

6. Odbiorcami danych osobowych uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

7. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów. 

 

 

Data i podpis: ……………………………………………………………………………………….. 

 

mailto:b.solowiew.pcpr@powiat-olsztynski.pl

