
 

XXIV DOLNOŚLĄSKI KONKURS RECYTATORSKI 
Organizator eliminacji powiatowych 

Centrum Kultury w Kamiennej Górze 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka w sprawie wyrażenia zgodny na udział w etapie 

powiatowym XXIV Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim „PEGAZIK” 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………………………….. 
                    /imię i nazwisko dziecka/ 
 

ucznia klasy …………………………….., na udział w XXIV w Dolnośląskim Konkursie Recytatorski 

„PEGAZIK”, którego organizatorem w eliminacjach powiatowych jest Centrum Kultury w Kamiennej 

Górze. 

 

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

/Miejscowość i data/                                                                   podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

□ wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku i wypowiedzi mojego dziecka zgodnie                     

z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1191 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia 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, zarejestrowanego podczas uczestnictwa w XXIV w Dolnośląskim Konkursie Recytatorski 

„PEGAZIK”, którego organizatorem w eliminacjach powiatowych jest Centrum Kultury w Kamiennej 

Górze. . 

Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć i wypowiedzi na stronie internetowej i mediach, 

w celu promowania działalności Centrum Kultury w Kamiennej  Górze. 

                                                                        

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

         /Miejscowość i data/     /podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 

 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 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), informujemy, że: 

1. Administratorem danych jest Centrum Kultury z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400), ul. Tadeusza Kościuszki 4. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres siedziby Administratora lub na 

adres e-mail: iod@kamiennagora.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO, w związku z wyrażoną zgodą na wzięcie 

udziału w eliminacjach powiatowych XXIV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu i dla jakiego zostały zebrane. 

5. Pan/i posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez 

Administratora. Organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. 

7. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu. 

8. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

9. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją braku zgody będzie odmowa udziału w eliminacjach 

powiatowych XXIV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” 

mailto:iod@kamiennagora.pl

