
Załącznik Nr.2 do  

Regulaminu Konkursu  

Recytatorskiego 

 

KONKURS RECYTATORSKI 

Pt . ”Strofy jesieni” 

 
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

 
Proszę wstawić znak „X” 

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

dziecka) w konkursie recytatorskim pt. ”Strofy jesieni” organizowanym przez Miejsko-Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Iłży  

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i jego akceptuję. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia udziału w 

konkursie „Strofy jesieni”. Jestem świadomy ,że zgoda jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w 

dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału w 

konkursie lub jej oceniania i nagradzania przez organizatora. 

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas brania udziału 

w konkursie na stronie internetowej biblioteki, Facebooku , Instagramie do celów promocyjnych. 

Zgoda ma charakter nie odpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania. 

 Wyrażam zgodę na publikację pracy mojego dziecka wraz z oznaczeniem Jego imienia i nazwiska oraz 

nazwy szkoły. 

 

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

                                                                                              Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

                                                                       Klauzula informacyjna 

1. Administratorem Danych Osobowych jest  Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży ul. 

Warszawska 4, 27-100 Iłża, tel.: 48 341 22 55. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu: iod@pik.radom.pl 

3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w konkursie recytatorskim „Strofy jesieni” zgodnie z 

udzieloną przez Państwa zgodę oraz regulaminem. W zakresie wykorzystania wizerunku dane 

przetwarzane są na podstawie zgody rodzica /opiekuna prawnego ,do celów promocyjnych. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art.6 ust. 1 lit. a RODO  oraz art. 81 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie wykorzystania wizerunku. 

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w każdym 

momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału przez Pana/Pani dziecko udziału w 

konkursie. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku Pana/Pani dziecka do celu wskazanego w 

punkcie 3. 

6. Odbiorcami danych będą podmioty do tego uprawnione oraz podmioty którym placówka powierza 

dane na bazie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

7. Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu. W zakresie wykorzystania wizerunku dane 

mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody , którego można dokonać na pisemny wniosek 

złożony do Administratora danych. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania ,prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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