
Załącznik 1 do Regulaminu 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

„Karta urodzinowa dla Tułowic” 

Imię i nazwisko wykonawcy pracy:  …………………………………………………………………………………..   

wiek: ……………………………… 

Nazwa Przedszkola  i adres: ……………………………………………………………………………………………… 

 
 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego …………………………………………………………..…………………….…. 

                                                                                       (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

Oświadczam że, 

1. zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu „„Karta urodzinowa dla Tułowic”. 

organizowanym  przez  Przedszkole Publiczne w Tułowicach  i akceptuję jego warunki, 

2.    Wyrażam     zgodę     na     udział     mojego dziecka  ………………………………………………………………...  (imię i 

nazwisko wykonawcy  pracy ) w/w konkursie, 

3. wyrażam   zgodę   na   nieodpłatne   wykorzystanie    pracy   mojego   dziecka    przez    Organizatora, 

w jego działalności statutowej, 

4. Zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych  

 

 
…………………………………………………………… Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojego dziecka, dla celów związanych z 

organizacją i realizacją konkursu oraz upowszechnienia pracy konkursowej,  poprzez jej udostepnienie w 

siedzibie,  jak też na stronie  internetowej Organizatora Konkursu  - Przedszkola Publicznego w Tułowicach, 

 

………………………………………………………………… Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

 

 

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska oraz wieku mojego dziecka – 

wykonawcy pracy,  wraz z nazwą szkoły w związku z udziałem w ww. Konkursie, we wszelkich publikowanych  

informacjach związanych z Konkursem i jego wynikach. 

 

………………………………………………………………………… Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 



 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO, 
informujemy, że:. 

1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Przedszkole Publiczne w 

Tułowicach ul. Przedszkolna 11,  49-130 Tułowice.  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować z Inspektorem   

Ochrony   Danych   za   pośrednictwem   poczty   elektronicznej  e-mail: inspektor@kancelaria-odo.pl   
3. Dane  osobowe,  będą   przetwarzane  w  celu   organizacji,  przeprowadzenia  i   promocji   Konkursu,  

a także w działalności edukacyjno - informacyjnej Przedszkola Publicznego w Tułowicach  w ramach 
organizowanego konkursu,   w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie       
publicznym,       które       polega       na  kreatywnym zaangażowaniu  dzieci w wieku przedszkolnym do 
aktywnego udziału w promocji Gminy Tułowice w związku z obchodem przez Gminę Tułowice  
jubileuszu – 30-lecie istnienia.    

4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO,  tj, dane przetwarzane będą  
na potrzeby  organizacji  i  przeprowadzenia  konkursu,   jak też  opublikowania informacji o uczestnikach/ 
laureatach konkursu, oraz  art. 6 ust. 1  lit. e  RODO w związku z realizacją celu, o którym mowa w pkt 3 ,  

5. Będziemy publikować imię i nazwisko, wiek, nazwę szkoły oraz pracę konkursową wszystkich lub 
wybranych uczestników konkursu, na stronie internetowej Przedszkola Publicznego w Tułowicach . 

6. Dane osobowe przechowywane  będą  zgodnie  z  wymaganiami  ustawy  o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U.  z 2020 r. poz.  164) – przez czas określony  w tych przepisach. 

7. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania 
ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych. 

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

9. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie 
zgody nie będzie miało  wpływu  na przetwarzanie,  którego  dokonano na  podstawie zgody  przed jej 
cofnięciem. 

10. Odbiorcą danych osobowych będą  podmioty świadczące usługi na rzecz Przedszkola Publicznego  w 
Tułowicach, w tym firmy hostingowe, serwisujące sprzęt IT  i oprogramowanie,   oraz podmioty i 
instytucje, których dostęp do danych wynika z obowiązujących przepisów prawa   

11. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób zautomatyzowany. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia 
udziału w konkursie. 

 

mailto:inspektor@kancelaria-odo.pl

