
Załącznik nr 2 do Regulaminu  

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W II EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO  

DLA UCZNIÓW KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

 pn. „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki” 

 

 

Wyrażam(y) zgodę na:  

1. udział dziecka ………………….……….......……….…………… (imię i nazwisko Uczestnika 

Konkursu) i podanie do publicznej wiadomości danych osobowych oraz wizerunku mojego 

dziecka oraz upublicznienie jego pracy zgłoszonej w ramach Konkursu;  

2. przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka 

……………………………………….….………………. (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) 

przez szkołę oraz przekazanie ich Samorządowi Województwu Podlaskiemu dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

RODO). 

 

a także oświadczam(y) iż:  

1. zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu plastycznego poświęconego tematyce 

PO RYBY 2014-2020 pn. „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki” i akceptuję(my) 

wszystkie jego postanowienia;  

2. przekazana w ramach Konkursu praca została wykonana samodzielnie 

przez………………………………………………………(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu);  

3. przekazana w ramach Konkursu praca wykonana przez 

……………………………………………....….……(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) nie 

brała udziału w żadnym innym konkursie oraz nie była publikowana.  

4. Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani i zrozumieliśmy że: 

a)  Administratorem danych osobowych przekazanych przez szkołę jest Zarząd Województwa 

Podlaskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: 

kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl), 

b) Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować 

się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres 

e-mail: iod@wrotapodlasia.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych 

podany w pkt 2. 

c) Dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji konkursu 

lub do czasu odwołania zgody na przetwarzanie.  

d) Podanie danych oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku są dobrowolne, aczkolwiek 

odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie. 

e) Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych 

osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto w zakresie 

stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką 

informacją lub publikowane w BIP Urzędu. 
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f) Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego 

wykonania i rozliczenia zadania oraz wynikający z przepisów prawa dotyczących 

archiwizacji dokumentów. 

g) Przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

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

h) Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w ww. 

Rozporządzenia prawo do sprzeciwu. 

i) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

j) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 

 

 

 

 

 

 

…….…………………………………………… 

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


