
Załącznik nr 1 Tabela opisu pracy 

Imię i nazwisko uczestnika 
 
 

Wiek uczestnika, Szkoła, klasa do której 
uczęszcza uczestnik 

 
 
 

Adres e-mailowy oraz numer telefonu 
rodziców/opiekunów/uczestnika 

 
 
 

 

Załącznik nr 2  

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu oraz akceptuję jego warunki.  

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

Miejscowość, data                                                                                                 Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 
 
Załącznik nr 3  
 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ……........................................... 

wyrażam zgodę na jego/jej/ mój udział w Konkursie Plastycznym „Opowiem Ci bajkę o świecie bez 

przemocy”. 

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

Miejscowość, data                                                                                                 Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 
 
 
Załącznik nr 4 wyrażenie zgody 
 

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i WIZERUNKU DZIECKA 

W związku z udziałem mojego dziecka:……………………………………….. w Konkursie Plastycznym 

„Opowiem Ci bajkę o świecie bez przemocy” wyrażam/ nie wyrażam* zgody na przetwarzanie jego 

danych osobowych takich jak: imię, klasa, szkoła, miejscowość, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO. 

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam / 

nie wyrażam* zgody na nieodpłatne przetwarzanie, w szczególności poprzez  utrwalanie,  

wykorzystanie   i rozpowszechnianie, własnoręcznie wykonanych prac przez moje dziecko i 

zamieszczenie ich stronie internetowej GOPS Wieprz. Prace mogą zostać również umieszczone na 

stronie internetowej szkoły a także na Facebooku.  

  
…........................................ …..                                                                               ……………………………………………………………………………. 
Miejscowość, data                                                                                                         Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 



Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 RODO: 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu.  

2. W  sprawach  związanych  z przetwarzaniem  Pani/a  danych  należy  skontaktować  się                      

z Administratorem lub wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail:                 

iod @wieprz.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa dziecka w konkursie.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia przez dziecko udziału           

w konkursie i publikacji jego prac.  

5. Przetwarzanie Pani/a danych odbywa się w oparciu dobrowolnie wyrażoną zgodę, która może 

zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do jej 

wycofania. 

6. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń,              

w związku z prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora. 

7. Ma Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu wobec  

przetwarzania,  a  także  prawo  do  żądania  przenoszenia  danych,  przy  czym realizacja każdego       

z praw będzie przysługiwała w przypadkach i na zasadach określonych w art. 15-22 RODO. 

8. Pani/a  dane  będą  przetwarzane  przez cały okres trwania konkursu  lub  wycofania zgody.           

W związku z obroną przed roszczeniami dane mogą być przetwarzane do czasu ich przedawnienia. 

9.Pani/a  dane  mogą  być  udostępniane  podmiotom  uprawnionym  do  tego  na  podstawie prawa,   

a   także   osobom   zainteresowanym   wydarzeniami organizowanymi przez Administratora               

w związku z publikacją Pani/a wizerunku.  

10. Pani/a    dane    nie będą    udostępnione    do    państwa    trzeciego a także poza UE. 

11.Przysługuje  Pani/u  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  UODO  na  przetwarzanie 

realizowane przez Administratora. 

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

Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 


