
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ DZIECKA W GMINNYM 
KONKURSIE PLASTYCZNYM „LAURKA DLA MAMY I TATY”  

 
……………………………………………………………….  
            (Imię i nazwisko rodzica/opiekuna)  

 
……………………………………………………………….  
                                          (adres) 
 

 ………………………………………………………………  
                                         (telefon) 
  

ZGODA 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………. w GMINNYM 

KONKURSIE PLASTYCZNYM „LAURKA DLA MAMY I TATY”  , organizowanym przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Sławnie. 

 

 

 

……………………………………………     ……………………………………………………. 
                     Data       podpis rodzica/opiekuna 

 

 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka utrwalonego 

w ramach uczestnictwa w GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „LAURKA DLA MAMY I 

TATY”   jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i 

dokumentacji filmowej, lub dźwiękowej). Zgoda dotyczy używania, obróbki, powielania i 

wielokrotnego rozpowszechniania wizerunku uczestnika konkursu na potrzeby promocyjne i 

reklamowe Gminy Sławno. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu. 

 

 

  

…………………………………………………..    ………………………………………………………… 
            Data       podpis rodzica /opiekuna  
 
 
 
 
 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 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 , 

informuję, że: 

1.  Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna  w Sławnie                   

z siedzibą w Sławnie, ul. Zielona 2, 26-332 Sławno, tel.: 44 755-18-52, e-mail: gok.slawno@wp.pl 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem ochrony 

danych poprzez adres e-mail: iod@ugslawno.pl  

3. Pani/ Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka ( uczestnika konkursu) będą przetwarzane w 

celu realizacji GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „LAURKA DLA MAMY I TATY” na podstawie 

zgody art.6 ust.1 lit. a oraz realizacji zadań wynikających ze Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Sławnie zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020 poz. 194) 

4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego            

w pkt. 3 celu przetwarzania. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu: 

 prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

 prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

 prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, gdy przetwarzanie danych 

nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej; 

 przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 

Rozporządzenia. 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznacie Państwo że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu wzięcia 

udziału w konkursie. Brak podania danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji celu 

wskazanego powyżej. 

 

       …………………………………………………………………….. 
        Data i podpis rodzica/opiekuna 

 
 

mailto:gok.slawno@wp.pl

