
OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO** 

O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA 

W KONKURSIE „NAJPIĘKNIEJSZA BOMBKA ŚWIĄTECZNA GMINY NOWA DĘBA” 
(OŚWIADCZENIE PROSIMY DOŁĄCZYD DO PRACY KONKURSOWEJ – NIE NAKLEJAD NA PRACĘ) 

 

*Nazwisko dziecka ………………………………………………….….. *Imię dziecka …………………………………………………………….. 

*Miejscowośd zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Telefon kontaktowy rodzica / opiekuna prawnego …………………………………………………………………………………………. 

 

DATA I CZYTELNY PODPIS RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO** ………………………………………………………………………. 

 

 TAK*** NIE*** 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun prawny** na udział mojego 
dziecka w konkursie i oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem 
konkursu i akceptuję jego postanowienia. 
 

  

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Samorządowy Ośrodek 
Kultury przy ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba moich danych osobowych 
w związku z udziałem mojego dziecka w konkursie. 
 

  

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Samorządowy Ośrodek 
Kultury przy ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba danych osobowych mojego 
dziecka w związku z udziałem mojego dziecka w konkursie. 
 

  

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego 
dziecka w związku z udziałem w konkursie, poprzez umieszczenie zdjęd  
z rozstrzygnięcia konkursu w przestrzeni publicznej. Zgoda obejmuje wszelkie 
formy publikacji, w szczególności materiały prasowe oraz rozpowszechnianie 
wInternecie. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, 
czasowo ani terytorialnie. 
 

  

 

 

DATA I CZYTELNY PODPIS RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

*pole obowiązkowe, **niepotrzebne skreślid, ***zaznaczyd znak „X” w odpowiedniej rubryce 



Realizując obowiązek wynikający 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz  

o przysługujących prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1. Administratorem danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury z siedzibą przyul. Żeromskiego 2, 

39-460 Nowa Dęba, nr tel.: +48 15 846 24 10, adres e-mail: kultura@nowadeba.pl 

 
 
2. W Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych dostępny 

pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba,  tel.: 15 846 26 71, 

e-mail: iod@nowadeba.pl. 

 
 
3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. 

 
 
4.Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zaakceptowany regulamin konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO) oraz wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

 
 
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 

 
 
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami 

prawa. 

 
 
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 

  
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: 
a) dostępu do treści danych osobowych, 
b) sprostowania danych osobowych, 
c) usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e) przenoszenia danych do innego administratora, 
f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
g) cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (w dowolnym momencie, bez  
wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), 
h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza obowiązujące przepisy. 
 
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

 

 

DATA I CZYTELNY PODPIS RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO………………………………………………………………………. 

 

mailto:iod@nowadeba.pl

