
Załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgoda własna/rodzica/opiekuna prawnego* na udział w konkursie plastycznym pn. „Szlak Andersa z misiem 

Wojtkiem” organizowanym przez Klub „Gazety Polskiej” w Krośniewicach i Stowarzyszenie Patriotyczne im. 

gen. Władysława Andersa w Krośniewicach przy współorganizacji Starostwa Powiatowego w Kutnie. 

I. Wyrażam zgodę na osobisty/mojego dziecka* udział w konkursie: 

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

imię i nazwisko, wiek 

 

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

adres zamieszkania  

 

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

dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, kontakt: telefon, e-mail, adres (jeśli dotyczy) 

 

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych wskazanych w pkt I,  

w celach wynikających z organizacji Konkursu 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). 

III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych wskazanych w pkt I na stronach internetowych i 

profilach w portalach społecznościowych organizatora konkursu, w publikacjach dotyczących konkursu, w 

szczególności informujących o jego wynikach. 

IV. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie 

stworzonej pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w publikacji 

okolicznościowej, na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora w 

oraz w innych formach utrwaleń.  

V. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka*, w przypadku 

wyłonienia jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w konkursie. Niniejsza zgoda dotyczy 

w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie 

imienia, nazwiska uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej organizatorów. Niniejsza zgoda 

nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

VI. Jako przedstawiciel ustawowy autora utworu oświadczam, że praca plastyczna jest autorstwa 

mojego dziecka/podopiecznego i, że w związku z wykonaniem pracy plastycznej i przeniesieniem 

majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora, nie naruszam w żaden sposób praw 

osób trzecich. 

VII. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am pouczony o treści klauzuli informacyjnej, której pełna treść 

znajduje się na stronie internetowej organizatorów konkursu. 

………………………………………………….. 

               (data i czytelny podpis) 

* niepotrzebne skreślić 


