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Konkurs plastyczny „Pochwal się swoją walentynką” 

 

 

Klauzula informacyjna  Administratora danych  osobowych 

 uczestnika konkursu, rodzica lub 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: OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA 

GMINY WIELGIE,  ul.  STAROWIEJSKA 81, 87-603 WIELGIE 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@okib.pl 

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z realizacją konkursu plastycznego 

           „Pochwal się swoją walentynką’’ na podstawie Art. 6 ust. 1  lit. a ogólnego                                                                  

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być:  

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

4.   Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu  plastycznego on-line  

,,Okładka mojej wymarzonej książki’’ oraz przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi 

określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych, 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:  

 dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana dotyczących, o którym mowa w art. 15 RODO; 

 sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

 usunięcia danych, o którym mowa w art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w 

pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów 

prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; 

 żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w  art. 18 RODO  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa art. 18 ust. 2 ; 
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 prawo do przenoszenia danych – o którym mowa w art. 20 RODO dotyczy danych przetwarzanych  na 

podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie umowy oraz w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się 

w sposób zautomatyzowany; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, o którym mowa w art. 21 RODO,  

z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do 

przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. 

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 

tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 

danych Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem 

 obowiązkowym,  w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa 

lub zawarta między stronami umowa. 

 dobrowolnym, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody .  

Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub brak 

możliwości podpisania umowy. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i 

obowiązujących konwencji. 

 

 

 

                                                                        …………………………………………………… 

                                                                            Podpis rodzica, opiekuna prawnego  dziecka 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Konkurs plastyczny „Pochwal się swoją walentynką’’ 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………  

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………. 

Wiek uczestnika konkursu 

………………………………………. 

Szkoła i klasa:…………………………………………………….. 

Adres do korespondencji  

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

Numer telefonu …………………………………………………………………………………. ……. 

e-mail ………………………………………………………………………………………………… . 

1. Oświadczam, że jako zgłaszający pracę konkursową mojego dziecka do udziału w Konkursie jest jej 

wyłącznym autorem. Stwierdzam, że praca w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich, ani 

obowiązujących przepisów prawa.  

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną Administratora stanowiącą załącznik 

do Regulaminu Konkursu.  

4. Oświadczam, iż przenoszę na Organizatora konkursu – bezterminowo, nieodpłatnie oraz w sposób 

nieograniczony ilościowo i terytorialnie autorskie prawa majątkowe do utworu  (do zgłoszonej pracy 

konkursowej na kartkę walentynkową) na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 poz. 880, z 

póź. zm.).   

 

     …………….………………………………………………. 
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     Data i czytelny podpis autora pracy (jeżeli autor jest 

     niepełnoletni również podpis jego rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA* 

dziecka biorącego udział w Konkursie  „Pochwal się swoją walentynką’’ 

Ja niżej podpisany/na ………..…………..…….. …………………….będący rodzicem/opiekunem* 

…………………….…………………….. (imię i nazwisko dziecka) biorącego udział w Konkursie  

plastycznym „Pochwal się swoją walentynką’’ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych i danych osobowych ……………………………..………………..(imię i nazwisko 

dziecka) do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu plastycznego „Pochwal się swoją 

walentynką’’ zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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 -zawartych w karcie zgłoszeniowej do celów 

związanych z przeprowadzeniem konkursu plastycznego „Pochwal się swoją walentynką’’, w 

szczególności wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych - imię i nazwisko, miejscowości  

zamieszkania, wizerunku (zdjęcia) - na stronie internetowej Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy 

Wielgie, w prasie, w mediach społecznościowych.  

Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

Nadto oświadczam, iż zapoznałem/am się z postanowieniami regulaminu Konkursu plastycznego            

„Pochwal się swoją walentynką’’  i wyrażam zgodę na jego stosowanie w ramach stosunku prawnego 

łączącego moje/mojego* dziecko/podopiecznego* z Organizatorem. 

 

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

Podpis rodzica/opiekuna*                                                                  

*  właściwe podkreślić  


