
                                                                                                                             

 
 

  Załącznik nr 2 
 

XIX  POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY   
TRADYCYJNE OZDOBY CHOINKOWE 

 
OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

 
Ja   ………………………………………………….. 

   imię i nazwisko opiekuna   
 
Na podstawie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), oraz ustawa z dnia 25 października 1991r.            o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. 2017, poz. 862 z późn. zm.). 

 
Wyrażam zgodę : 

 
Na uczestnictwo mojego dziecka (imię i nazwisko)………………………………….………. 

w XIX  POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY TRADYCYJNE OZDOBY CHOINKOWE 
na zasadach określonych w Regulaminie ww. Konkursu,  
w szczególności do udostępniania jego danych osobowych i publikacji wizerunku w zakresie 
niezbędnym do realizacji celu Konkursu.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  moich i mojego dziecka  dla celów związanych 
z przebiegiem XVIII Powiatowego Konkursu Plastycznego przez: 
Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji, ul. Modrzewiowa 3, 42-262 Poczesna 
 
Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć mojego dziecka i jego prac plastycznych  w celu informacji i 
promocji konkursu w mediach takich jak:  www.poczesna.pl, facebook/gmina poczesna, 
facebook/kultura poczesna, youtube/kulturapoczesna, www.czestochowa.powiat.pl,  
gazeta gminna - SPOIWO, Ekspozycja w sali GCKIiR w Poczesnej, ul. Modrzewiowa 3.  
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez organizatora konkursu. 
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie  przeze mnie drogą elektroniczną, tj. e-mailem, sms’em.  informacji 
od  Gminnego Centrum Kultury, Informacji  i Rekreacji, ul. Modrzewiowa 3, 42-262 Poczesna  
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie przez moje dziecko od Gminne Centrum Kultury, Informacji  
i Rekreacji, ul. Modrzewiowa 3, 42-262 Poczesna informacji drogą elektroniczną, tj. e-mailem, 
sms’em.  
 
Wyrażam zgodę  na przekazywanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka, innym 
podmiotom współpracującym z Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji, ul. Modrzewiowa 3, 
42-262 Poczesna w celu promocji. 
 
Oświadczam, że prace złożoną na konkurs moje dziecko wykonało osobiście i jest jego autorem. 
 
Zapoznałem się z załącznikiem nr 1 tj. Klauzulą informacyjną dotyczącą Ochrony Danych Osobowych 
w Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji, ul. Modrzewiowa 3, 42-262 Poczesna i mam 
świadomość, iż posiadam prawo dostępu do  danych osobowych  swoich i mojego dziecka, ich 
sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
przetwarzanie moich danych osobowych lub mojego dziecka naruszałoby przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku; 

 
Moje dziecko  (imię i nazwisko) ………………………………………..……                       
 i ja ………………………………………………………jako opiekun prawny mamy pełną świadomość, iż 
biorąc udział w konkursie , dana osoba godzi się na przetwarzanie jej wizerunku, tym samym 
akceptuje warunki niniejszego regulaminu, zgodnego z prawem.  
 

………………………………………………………………………………………..                                                     
miejscowość, data, własnoręczny  czytelny podpis 
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