
KONKURS PLASTYCZNY „GMINA SZUBIN W CZASIE EPIDEMII” 

ZGŁOSZENIE 

*WYPEŁNIA OPIEKUN UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 
 
 

SZKOŁA DO, KTÓREJ UCZĘSZCZCZA 
UCZESTNIK 

 
 

KLASA 
 
 

WIEK UCZESTNIKA 
 
 

ADRES KORESPONDENCYJNY 
 
 
 

TEL. KONTAKTOWY  
 
 

ADRES E-MAIL 
 
 

 

Oświadczam, że praca nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolna od wad 

prawnych, a jej treść jest zgodna z obowiązującym prawem.  

Udzielam Organizatorowi bezpłatnej licencji na korzystanie z pracy w zakresie niezbędnym do jego 

publikacji w serwisach www oraz prasie w celu promocyjnym.  

Oświadczam, że praca zgłaszana do Konkursu nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub zasadami 

współżycia społecznego, w szczególności wulgarnych, obscenicznych, propagujących przemoc, 

nienawiść rasową lub religijną.  

Wyrażam zgodę na udział w „Konkursie plastycznym - Gmina Szubin w czasie epidemii” mojego(ej) 

dziecka / podopiecznego(ej). 

 

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego 

dziecka/podopiecznego*, na podstawie art.81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach 

autorskich i pokrewnych (Dz.U z 1994 roku, Nr 24 poz.83), w formie fotografii, materiałów 

informacyjnych gromadzonych na stronach internetowej www.szubin.pl oraz rejestracji audio-video 

na potrzeby organizacji „Konkursu plastycznego - Gmina Szubin w czasie epidemii”. 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

do przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Szubin, którą reprezentuje Burmistrz 

Szubina z siedzibą: Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin. 

2) Dane do kontaktu inspektora ochrony danych osobowych: e-mail iod@szubin.pl. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w Konkursie.  

4) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez uczestnika Konkursu 

zgoda na przetwarzanie danych. 

5) Dane uczestnika nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach 

prawa, za wyjątkiem wyrażenia zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku. 

6) Dane uczestnika będą przechowywane zgodnie z zapisami o archiwizacji, dotyczącymi 

realizacji konkursów–kategoria archiwalna -A  

7) Uczestnik Konkursu ma prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 

b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

d) przenoszenia danych, 

e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8) Podane przez uczestnika dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania 

decyzji lub profilowaniu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego 

dziecka/podopiecznego* na potrzeby organizacyjne związane z przeprowadzeniem konkursu, zgodnie 

z art. 6 ust.1 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27.04.2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu danych. 

 

Data...........................................................               Podpis rodzica/opiekuna.................................... 

* niepotrzebne skreślić 


