
Załącznik nr 1  
do Regulaminu Konkursu WYŚPIEWANE Z DOMU 

 
 
 

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika  
na przetwarzanie danych osobowych 

 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w związku z art. 7 RODO, oświadczam, że:  
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka 

podanych w karcie zgłoszenia w zakresie:  

a. wynikającym z uczestnictwa wzięcia udziału przez Uczestnika w konkursie 

„WYŚPIEWANE Z DOMU” (zwanego dalej Konkursem), który organizuje 

Administrator, Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe, 

ul. Częstochowska 21, 26-065 Micigózd   

2. Przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, imię i nazwisko 

(rodzica, prawnego opiekuna), adres zamieszkania, numer telefonu opiekuna i jego adres 

poczty elektronicznej. 

3. Wyrażam zgodę na publikację imienia, nazwiska oraz wieku uczestnika a także pracy 
konkursowej, wraz z jego wizerunkiem na stronie internetowej 
https://zopimicigozd.pl 

oraz profilu facebookowym Zespol Placowek (Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych 

w Micigoździe) i zainteresowanych mediach.  

4. Wyrażam zgodę na publiczne wykorzystywanie wizerunku uczestnika oraz jego danych 

osobowych dla celów marketingowych, reklamowych i promocyjnych Administratora 

związanych z Konkursem, w tym publikowania moich zdjęć, obrazu pracy konkursowej oraz 

informacji,  

5. Wyrażam zgodę na przechowywanie danych osobowych, wskazanych w pkt. 2, przez okres 

trwania Konkursu oraz przez okres 3 lat następujących po roku, w którym odbył się Konkurs, 

a w przypadku zwycięstwa uczestnika w konkursie i uzyskania nagrody – przez okres 6 lat, 

następujących po roku, w którym odbył się Konkurs.  

 

miejsce i data…………………………………………………………………………  

 

podpis ……………………………………………………………………………………  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zopimicigozd.pl/


 
 
 
 
 

Klauzula informacyjna dla uczestnika i jego rodzica (opiekuna prawnego):  
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:  
 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w 

Micigoździe, ul Częstochowska 21, 26-065 Micigózd. 

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Konkursu, 

wskazanego w powyższej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, a także celach 

informacyjnych i marketingowych Administratora. 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania przez okres przez okres 3 kolejnych 

lat, następujących po roku, w którym odbył się Konkurs, a w przypadku mojego zwycięstwa  

w konkursie i uzyskania nagrody – przez okres 6 kolejnych lat, następujących po roku, w 

którym odbył się Konkurs. 

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych Uczestnika oraz prawo 

żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych własnych i Uczestnika jest dobrowolne, ale 

konieczne dla celów uczestnictwa w Konkursie. 

6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych;  

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

 

Potwierdzam zapoznanie się, 

 

miejsce i data………………………………….…………………………………..…………  

 

podpis …………………………………………………………………………………………… 

 


