
KARTA ZGŁOSZENIA 

Zgoda na udział w konkursie plastycznym Bezpieczne ferie 2023 oraz wykorzystanie wizerunku 

Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza zgłoszeniowego i dołączenie go do pracy plastycznej. 

Poniższe informacje proszę wypełnić drukowanymi literami: 

Imię i nazwisko DZIECKA: …............................................................................................................................................ 

Nazwa szkoły i klasa  ………..…........................................................................................................................................ 

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

Imię i nazwisko RODZICA/OPIEKUNA: …......................................................................................................................... 

Nr telefonu RODZICA / opiekuna: ….............................................................................................................................. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie, ul. Floriańska 1 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Łukasz Szwarc PROcessor Outsourcing IT, e-mail: biuro@pro-
cessor.com.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
– przeprowadzenia jednorazowych lub cyklicznych konkursów, a także publikacji listy laureatów w celu budowania  
pozytywnego budowania wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach na podst. Art.6, ust 1, lit. b 
RODO, 
– realizacji działań statutowych Biblioteki na podst. Art.6, ust 1, lit. c RODO, 
– realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Biblioteki na podst. Art.6, ust 1, lit. f RODO, 
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowa-
nia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do prze-
noszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową reali-
zacji usługi.  
 

Oświadczenie Uczestnika: …............................................................................................ 

                                                                                                                                             imię i nazwisko Uczestnika  
 

Tak                                         Nie* 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie: imię i nazwisko, wiek, nr 

telefonu w celu  uczestnictwa w konkursie plastycznym „Bezpieczne ferie” 

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

Podpis Uczestnika/ w przypadku osoby niepełnoletniej rodzica/opiekuna prawnego* 

 

Tak                                            Nie* 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie obejmującym wizerunek 
wyłącznie w celu promocji konkursu plastycznego „Bezpieczne ferie” na stronach internetowych,  w me-
diach społecznościowych Organizatorów konkursu oraz w mediach. 
                                                                                                             
…..................................................................................................................................... 

Podpis Uczestnika/ w przypadku osoby niepełnoletniej rodzica/opiekuna prawnego* 


