
Załącznik  

do Regulaminu konkursu dla dzieci  

„Mój przyjaciel zwierzak” 

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Zgoda na udział dziecka w konkursie „Mój przyjaciel zwierzak” 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………………….……. , 

                                                                                             (imię i nazwisko, wiek) 

ucznia Szkoły ……………………………………………………………. w konkursie „Mój przyjaciel 

zwierzak” organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata oraz 

Dominikę Sowę inicjatora projektu „Na Cztery Łapy”. 

Jednocześnie oświadczam, że:  

1. Praca konkursowa jest pracą własną, nieprzedstawianą wcześniej w innych konkursach i nie narusza 

praw osób trzecich  

2. Przenoszę nieodpłatnie na Organizatora egzemplarz pracy konkursowej  

3. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy 

konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, 

na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń. 

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

(data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)  

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych, którym jest Biblioteka 

Publiczna w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. z siedzibą na ul. Bocheńskiej 26, 32-005 

Niepołomice danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych w celach wynikających z 

organizacji konkursu „Mój przyjaciel zwierzak” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).  

2. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka (danych osobowych w zakresie 

imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu) na: 

 

☐  stronach internetowych i profilach w portalu społecznościowym organizatorów Konkursu 

☐  w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach 

☐  w prasie lokalnej 

☐ przekazanie tej informacji szkole do której uczęszcza moje dziecko. 

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

(data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)  

 

 



Zgoda na publikacje wizerunku  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w związku z jego udziałem w 

konkursie „Mój przyjaciel zwierzak” w celu sporządzenia relacji z wręczenia nagród, oraz na utrwalenie i 

publikację jego wizerunku na: 

☐  stronach internetowych i profilach w portalu społecznościowym organizatorów Konkursu 

☐  w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach 

☐  w prasie lokalnej 

 

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

(data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)  

 

Klauzula informacyjna  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższą klauzulą informacyjną: 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).  

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci 

uczestniczących w konkursie jest Biblioteka Publiczna w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata z 

siedzibą ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice 

2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: czytelnia@biblioteka-niepolomice.pl 

3. Dane udostępnione przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w konkursie 

przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu „Mój przyjaciel 

zwierzak” w szczególności do: 

• sporządzenia listy uczestników 

• napisania relacji na stronie internetowej oraz materiałów prasowych, 

• utworzenia galerii zdjęć na stronach internetowych, 

• publikacji powstałych prac na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody na podstawie art. 6 ust.  

1 lit. a) RODO. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu oraz 

wydania naród (do końca 2020 r.).  

5. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w konkursie mają prawo wglądu i poprawiania 

udostępnionych danych osobowych, dostępu do treści swoich danych 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 którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

6. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w konkursie mają prawo wniesienia skargi do 

Prezesa UODO gdy uznają, iż przetwarzanie udostępnionych danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.  
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7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie „Mój 

przyjaciel zwierzak”. 

8. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a) imię i nazwisko, 

b) wiek 

c) nazwę i adres szkoły 

d) imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

e) numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego 

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane 

w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

10. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do 

zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. 

Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu  

i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 

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

(data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)  

 

Akceptacja Regulaminu  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu czytelniczego „Mój przyjaciel zwierzak” 

organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata oraz Dominikę Sowę 

inicjatora projektu „Na Cztery Łapy”, oraz akceptuję jego warunki.  

 

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

(data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

Opis pracy konkursowej 

Tytuł pracy  

Autor  

(Imię i Nazwisko, wiek) 

 

Nazwa i adres szkoły  

Imię i Nazwisko  

rodzica/opiekuna prawnego 

 

Numer telefonu  

rodzica/opiekuna prawnego 

 

 


