
Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 Konkursu Plastycznego  

Śnieżne stworki 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 
 
 

................................................................................................................................................................................. 
(Imię i nazwisko dziecka) 

 
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….. 
(Rok urodzenia dziecka) 

 
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………. 
(Numer telefonu opiekuna prawnego) 

 
1. Oświadczam, że załączona praca plastyczna została wykonana samodzielnie przez moje dziecko i jest on jego 

jedynym autorem, nie była nigdzie wcześniej publikowana, ani przedstawiana na innych konkursach oraz, że nie 
narusza jakichkolwiek praw.  

2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu, wyrażam zgodę na jego postanowienia oraz na 
udział dziecka w Konkursie zgodnie z określonymi warunkami. 

3. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 

…..…………..……………………………………………………………………………………………………………  
(Data i czytelny podpis opiekuna prawnego) 

 
 

 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Lubawce przy ul. 
Przyjaciół Żołnierza 6a, tel. 75 74 11 369, e-mail kontakt@kultura.lubawka.eu. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury możliwy jest pod numerem tel. 75 74 
11 369 wew. 21, lub adresem e-mail trela.karolina@kultura.lubawka.eu. 

3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie 

danych.  
4. Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres 1 roku.  
6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.  
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w 

pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z/s w Lubawce przy ul. 
Przyjaciół Żołnierza 6a, zawartych w niniejszym oświadczeniu dla celów uczestnictwa mojego dziecka w w/w zajęciach (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 – Art 6 ust. 1b i 1 c). Zgodnie z Art 7 ust 3 RODO osoba, której 

dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.  

Oświadczam, iż dane zostały podane dobrowolnie i zapoznałam/zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną oraz 
pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawienia.  

 

 

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

                                                                                                    (Data i czytelny podpis opiekuna prawnego) 
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