
Załącznik 1. 

O Ś W I A D C Z E N I E 

RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA  

o zgodzie na udział dziecka w  

VII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ 
DZIECI I MŁODZIEŻY 

„NIEBO W KOLORZE – SPOTKANIE Z ZORZĄ POLARNĄ” 
  

1. Jako przedstawiciel ustawowy/inna osoba uprawniona do reprezentowania Uczestnika 

 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

 
udzielam niniejszym zgody na udział dziecka w  

VII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJDZIECI I MŁODZIEŻY 
„NIEBO W KOLORZE – SPOTKANIE Z ZORZĄ POLARNĄ” 

którego Organizatorem jest Stowarzyszenie TRAKT z siedzibą w Płocku, zwane dalej 

Organizatorem.  

 

2. Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

postanowienia. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  dziecka, objętych zgłoszeniem do 

udziału w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia Konkursu.                                                 

4. Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych dziecka (w zakresie imienia,  

nazwiska i wieku oraz jego wyników Konkursu (uzyskanego miejsca/wyróżnienia) przez 

Organizatora Konkursu.  

5. Wyrażam zgodę na publikację pracy dziecka wraz z podaniem jego danych osobowych 

(imienia, nazwiska i wieku oraz jego wyników konkursu) przez Organizatora konkursu.  

6. Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku dziecka w związku z 

udziałem w Konkursie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.). 

7. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka, zarejestrowanego podczas 

podsumowania Konkursu i otwarcia wystawy pokonkursowej (w formie filmu i zdjęć, na 

stronie internetowej, portalach Facebook „Festiwal Zorzy Polarnej” oraz Stowarzyszenie 

TRAKT) do celów promocyjnych.   

 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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). 

1. Administratorem  danych osobowych dziecka, czyli podmiotem decydującym o celach i 

środkach przetwarzania danych osobowych dziecka, jest Stowarzyszenie TRAKT z 

siedzibą w Płocku, ul. Wyspiańskiego 34, 09 – 400 Płock (dalej: „Administrator”) 

2. Dane osobowe  dziecka przetwarzane będą w celu wykonanie zadania realizowanego w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), przeprowadzenie postepowania 

konkursowego ( tj. konkursy, olimpiady i turnieje). 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej dane osobowe   

dziecka mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do 

odbioru  danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 



4. Dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego 

wynikającego z przepisów prawa. 

5. Każdemu, kogo dane są przetwarzane, przysługują następujące prawa: 

a) prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 

RODO), 

b) prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), 

c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 

RODO), 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO), 

e) prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO), 

f) prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO) 

6. W przypadku, w którym przetwarzanie danych dziecka odbywa się na podstawie zgody 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej 

wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu 

na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

wzięcia udziału w Konkursie. 

9. Dane osobowe dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki 

fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich 

przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 

nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami. 

10. Dane osobowe dziecka są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i 

procedurami związanymi z celami przetwarzania, o którym mowa w pkt 3 i 8 powyżej.  

 

Oświadczam, że za wykonanie oraz dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z Regulaminem 

Konkursowym i przeniesienie do pracy konkursowej: majątkowych praw autorskich oraz 

przeniesienie prawa do wykonywania zależnych praw autorskich do opracowań pracy 

konkursowej na wymienionych w oświadczeniu wszystkich polach eksploatacji, oraz za 

niewykonywanie wobec Organizatora osobistych praw autorskich, upoważnienie do ich 

wykonywania w imieniu twórcy i za przeniesienie własności egzemplarza pracy 

konkursowej– wynagrodzenie nie przysługuje.  

 

Oświadczam, że Organizator ma uprawnienia do korzystania, rozporządzania, 

rozpowszechniania pracą konkursową, w szczególności w celach informacyjnych, 

promocyjnych i edukacyjnych realizowanych przez Stowarzyszenie TRAKT z siedzibą w 

Płocku w trakcie różnorodnych przedsięwzięć, w każdej formie i z użyciem wszelkich 

środków technicznych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia.  

 

Miejscowość i data …………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Czytelny podpis rodzica lub przedstawiciela ustawowego lub innej osoby uprawnionej do 

reprezentowania dziecka  


