
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

DZIECI I MŁODZIEŻ 

 

DO KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZE ŻYCZENIA WIELKANOCNE” 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Wyrażam zgodę na udział  mojej\mojego  córki\syna 

 

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

(imię i nazwisko) 

 

 

w konkursie „Najpiękniejsze życzenia wielkanocne” organizowanym przez  

Gminną Bibliotekę Publiczną w Pilchowicach 

 

oświadczając jednocześnie, że zapoznałam/łem się 

 

 z Regulaminem konkursu „Najpiękniejsze życzenia wielkanocne”  

 

Wiek dziecka ….................................... 

Adres zamieszkania dziecka  (miejscowość)   ………………………………………..                                                              

nr tel. prawnego opiekuna .................................................................................. 

Wyrażam zgodę na (nieodpłatne) rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka poprzez publikację zdjęć i 

materiałów video wykonanych w trakcie realizacji konkursu, na wszelkich polach eksploatacji przez GBP w 

Pilchowicach i Gminę Pilchowice.  

Wyrażam zgodę na (nieodpłatne) rozpowszechnienie złożonego do konkursu utworu, jego utrwalenie, publikację, 

dotyczy to również fragmentu utworu, na wszystkich polach eksploatacji przez GBP  

w Pilchowicach i Gminę Pilchowice z uwzględnieniem środków masowego przekazu (np. prasy, Internetu) w celu 

prowadzenia działań promocyjnych na wszystkich polach. 

Autor oświadcza, że utwór, jak i żadna jego części nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności, że utwór 

stworzył samodzielnie.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / mojego dziecka zawartych  

w przedstawionym przeze mnie oświadczeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000)    

 
Klauzula informacyjna dla osób których dane dotyczą  

Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach, z siedzibą w Pilchowicach jako administrator danych 

informuje, że Pani/a /dziecka/ dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją konkursu. 

Przysługuje Pani/u prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich 

danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje 

Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak 

niezbędne do realizacji konkursu. Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom, w tym nie będą 

transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Wyjaśnień w sprawach 

związanych z danymi osobowymi udziela pełniący funkcję Inspektora Ochrony Danych pracownik 

firmy Nowator Pan Leszek Proszowski,kontakt: nowator@nowator.edu.pl. 

 

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

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

mailto:nowator@nowator.edu.p

