
Załącznik do Regulaminu Konkursu Plastycznego „Eko- zwierzątko ”  

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

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

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

 imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego  

adres, tel. osoby podpisującej oświadczenie  

 

OŚWIADCZENIE 

 o wyrażeniu zgody na udział w konkursie 

 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

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

(imię i nazwisko) 

 uczennicy/ucznia klasy …… Przedszkola/ Szkoły Podstawowej w 

………………………………………………..         w konkursie " Eko- zwierzątko" organizowanym 

przez Urząd Gminy Suchy Las.  

data, podpis rodzica/opiekuna prawnego  

………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 i wykorzystanie wizerunku  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika 

 konkursu „Eko- zwierzątko ”  

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

(imię i nazwisko) 

 dla potrzeb niezbędnych do realizacji w/w Konkursu. Dane będą wykorzystane w celu wyłonienia 

zwycięzcy i przyznania nagrody oraz publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Suchy Las w 

Suchym Lesie . Wyrażam również zgodę na zamieszczenie wizerunku mojego dziecka utrwalonego 

podczas trwania Konkursu na stronie internetowej Gminy Suchy Las oraz na lokalnych portalach i w 

lokalnej prasie, w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu. Zgodnie z art. 13 

ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EWE (dalej RODO) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka przez Urząd Gminy Suchy Las dla potrzeb przeprowadzenia wydarzenia. 5 Dane osobowe 

przetwarzane są zgodnie z RODO i przechowywane zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie Gminy 

Suchy Las przepisami Instrukcji Kancelaryjnej. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, 

że podanie danych jest dobrowolne, jak również o przysługującym mi prawie do wglądu do moich 

danych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia. Wyrażam też zgodę na prawo do nieodpłatnej 

prezentacji pracy wykonanej przez moje dziecko na wymienionych polach eksploatacji: na wystawie, w 

Internecie, w materiałach informacyjnych i promocyjnych, publikacjach, informacjach prasowych oraz 

na udostępnianie tych prac innym zainteresowanym podmiotom wyłącznie w celu ich nieodpłatnej 

prezentacji na wymienionych polach eksploatacji. Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony.  

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

data, podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

  niepotrzebne skreślić 

 

 


