
 

KARTA ZGŁOSZENIA DO 
 

Powiatowego Konkursu Plastycznego  
Piękno mojego miejsca zamieszkania  „Pod kolorowym niebem…” 

ŁĘCZNA 2020 
 
…………………………………………………. 
                     (pieczęć szkoły) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Placówka - nazwa, adres, telefon, e-mail 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich  danych osobowych  

 

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

(imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna artystycznego)                                                        ( telefon) 

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 (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, 

s. 1  na potrzeby publikacji w mediach i na stronie internetowej wyników konkursu plastycznego „Piękno 

mojego miejsca zamieszkania”, którego organizatorem jest Centrum Kultury w Łęcznej, ul Obrońców Pokoju 1. 

 .……………………………………………………………. 

                                                                                                     data i podpis 

 
Wykaz prac zgłoszonych do konkursu  (Uwaga! Prosimy wypełniać czytelnie) 

LP. Imię i nazwisko autora Wiek 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu i wyrażam zgodę na jego warunki. 
 

 
…………………………                                                                                                …………………………………………………… 
Data                                                                                                                                                      Czytelny podpis dyrektora szkoły/ nauczyciela/instruktora  

 
 



ZAŁĄCZNIK DO KARTY ZGŁOSZENIA 
Do Powiatowego Konkursu Plastycznego Piękno mojego miejsca zamieszkania „Pod kolorowym niebem…” 

 
Zgody i oświadczenie 

Proszę wstawić znak „X” w odpowiednie kratki 

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.………………….………….……………………………….. (imię i nazwisko dziecka) w  

Powiatowym Konkursie Plastycznym  „Piękno mojego miejsca zamieszkania”, którego organizatorem jest Centrum Kultury w Łęcznej, 

ul Obrońców Pokoju 1. (dotyczy uczestników niepełnoletnich). 

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję go.  

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka* w celu wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie 

Plastycznym  „Piękno mojego miejsca zamieszkania „Pod kolorowym niebem…”, którego organizatorem jest Centrum Kultury w 

Łęcznej, ul Obrońców Pokoju 1. Jestem świadomy/świadoma, że zgoda jest dobrowolna, i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, jak 

również tego, że brak zgody lub jej wycofanie będzie skutkować niemożliwością przystąpienia do udziału w konkursie lub uniemożliwi 

ocenienie i nagrodzenie pracy przez organizatora.  

  Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka* zarejestrowanego podczas brania udziału w konkursie 

(w formie filmu i zdjęcia) w materiałach promujących konkurs, np.: na stronie internetowej i portalu Facebook, w materiałach prasowych 

oraz w  kronice Centrum Kultury w Łęcznej. Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania. 

  Wyrażam zgodę na publikację pracy mojej/mojego dziecka*  wraz z oznaczeniem imienia i nazwiska autora pracy oraz wieku, klasy , 

nazwy szkoły.  

*niepotrzebne skreślić  

 

 

………..……………..……………………………………………….….…….. 
Podpis pełnoletniego uczestnika konkursu 

lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego 

 
 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury w Łęcznej , ul. Obrońców Pokoju 1, 21-010 Łęczna, tel: 81 

7521547 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w Powiatowym Konkursie Plastycznym  Piękno mojego miejsca 

zamieszkania „Pod kolorowym niebem”, którego organizatorem jest Centrum Kultury w Łęcznej. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku oraz do 

momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów księgowych 

i prawa podatkowego. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6.  Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem przepisów 

powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest  wykluczenie z udziału          

w konkursie. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się 

opierają wyłącznie na zautomatyzowanym  przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia           

o ochronie danych osobowych.  

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

