
OŚWIADCZENIE 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez Bibliotekę 

Publiczną Gminy Komorniki KONKURSIE PLASTYCZNYM „MAZUREK WIELANOCNY” 

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie 

 

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

(imię i nazwisko dziecka)     (wiek dziecka) 

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

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

(imię i  nazwisko rodzica/opiekuna)     (nr telefonu kontaktowego) 

 

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego 

dziecka oraz moich danych w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z 

Rozporządzeniem 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

III. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka. Niniejsza zgoda 

dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych 

osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz wieku uczestnika konkursu w publikacji na 

stronie internetowej Biblioteki oraz w publikacjach dotyczących konkursu. 

IV. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przez moje 

dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, 

prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu 

(www.biblioteka-komorniki.pl) oraz w innych formach utrwaleń.  

V. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:  

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

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki, ul. 

Kościelna 37, 62-052 Komorniki. 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Natalia  Ratajewska, e-mail: 
ochronadanychosobowych24@gmail.com. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
– przeprowadzenia jednorazowych lub cyklicznych konkursów, a także publikacji listy laureatów w celu 
budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach na podst. 

Art.6, ust 1, lit. b RODO, 
– realizacji działań statutowych Biblioteki na podst. Art.6, ust 1, lit. c RODO,  
– realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Biblioteki na podst. Art.6, ust 1, lit. f RODO,  
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami 

prawa. 
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową realizacji usługi. 

 

 

 

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

Podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu 


