
Załącznik nr 2 
do regulaminu Gminnego Konkursu Plastycznego  

na Ilustrację do bajki profilaktycznej 
„Dzieci bajki ilustrują” 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku oraz klauzula RODO 

Ja, niżej podpisany(a), ____________________________________________________________ 

zamieszkały(a) w _____________________________, przy ul. 

___________________________________, ____-_________, niniejszym wyrażam zgodę na 

nieodpłatne używanie, obróbkę, powielanie  

i wielokrotne rozpowszechnianie, wyłącznie na potrzeby Gminnego Konkursu na ilustrację  

do bajki profilaktycznej „Dzieci bajki ilustrują”: 

 danych osobowych mojego dziecka, zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz informacji o 

zajętym miejscu w konkursie 

 wizerunku mojego dziecka utrwalonego jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w 

postaci fotografii i dokumentacji filmowej) zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 

z późn. zm.). 

 pracy konkursowej mojego dziecka. 

1. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

2. Dla potrzeb, odpowiednio do wyrażonej powyżej zgody, wizerunek mojego dziecka może być użyty 

do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania  

i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym 

komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z udziałem podopiecznego mogą być cięte, 

montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu – 

bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. 

3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji dotyczące Konkursu, w szczególności plakaty, 

ulotki, bilboardy, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, 

publikacje w gazetach i czasopismach, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej oraz w 

Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube, itp. (w ramach profilu 

Biblioteki/Urzędu Miasta i Gminy Skawina lub powiązanego). 

4. Wizerunek mojego dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w 

inny sposób dóbr osobistych. 

Ponadto, oświadczam, iż zapoznałam(-em) się Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuję.  

 

 

________________________                     _________________________ 
miejscowość, data        czytelny podpis   

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem danych osobowych w ramach Konkursu jest: 

a) Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie, ul. Rynek 12, 32-050 Skawina. Z inspektorem ochrony 

danych można kontaktować się w sposób iodo@bibpedskawina.pl  

b) Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 1, 32-050 Skawina. Z inspektorem ochrony danych 

można kontaktować się poprzez adres iodo@gminaskawina.pl                  lub tel.: 508 – 484 – 

533 

2. Dane zbierane są w celu identyfikacji autorów prac konkursowych i wyłonienia laureatów. Dane 

umożliwią Organizatorom również prezentację zwycięskich prac oraz upowszechnianie informacji 

o finalistach i laureatach Konkursu.  

3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zrealizowania celu przetwarzania. 

4. Dane osobowe zostaną przekazane do państwa trzeciego w związku  

z przechowywaniem danych osobowych na serwerze Facebook'a. 

5. Ma Pan/i prawo do: 

a) dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania,  do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu,  

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i 

narusza przepisy RODO. 

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych 

danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie, 

7. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 
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