
KARTA ZGŁOSZENIA uczestnika  

 XI WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY  I LITERACKI „Mój anioł” 
Tytuł pracy  

Imię i nazwisko autora  

Wiek / klasa  
autora pracy 

 

Reprezentowana placówka /adres, telefon, e-mail/ 
lub imię i nazwisko rodzica oraz dane kontaktowe 
/telefon, e-mail/ w przypadku zgłoszenia 
indywidualnego 

 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna 

artystycznego 

 

OŚWIADCZENIE 
   Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem XI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  I LITERACKIEGO „Mój 

Anioł” organizowanego przez  Młodzieżowy Dom Kultury  w Krasnymstawie i akceptuję jego zasady. 

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach   ewidencyjnych i informacyjnych wynikających z potrzeb 
konkursu. 
   Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …….………………………..…... .............................. .......................(imię nazwisko)  

w XI WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM  I LITERACKIM „Mój Anioł”. 

   Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie mojej/mojego dziecka pracy do stworzenia ekspozycji pokonkursowej oraz na 
umieszczenie jej w przestrzeni publicznej,   w tym   w internecie, w ramach promocji konkursu i realizacji zadań statutowych 
placówki. 
   Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na bezpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego dziecka na 
stronach Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie i na portalach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych 
MDK  zgodnie z realizacją działalności statutowej placówki i promocji. 

Miejscowość, data                                                                           Czytelny podpis pełnoletniego uczestnika konkursu 

…………………………………………                                                                  ..................................... 
  Czytelny podpis nauczyciela                                                                   Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego  
 
….…………………………………..                                                                                                                …………………………………. 
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o  ochronie  danych administratorem, czyli 
podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe uczestnika konkursu jest Młodzieżowy Dom 
Kultury  w Krasnymstawie  ul. Piłsudskiego 5A. 

2. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu  i promocji 
laureatów. 

3. Uczestnik konkursu ma prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem. 

4. Uczestnik konkursu ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich                
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

5. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane przez czas zgodny z okresem przewidzianym w przepisach 
prawa dla tego typu dokumentów. 

6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 
gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika konkursu, narusza przepisy RODO. 

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak odmowa ich podania przez uczestnika uniemożliwi 
jego udział w konkursie. 

8. Dane osobowe uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania.                  

9. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzn. dane będą przetwarzane na podstawie zgody uczestnika konkursu lub jego 
prawnego opiekuna/rodzica. 

10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres 22-300 Krasnystaw, ul. Piłsudskiego 5a oraz adres: iod.mdk@mdk-

krasnystaw.pl 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji 

………………………………….................................................................................                                                                                 
Data i podpis uczestnika konkursu lub w przypadku uczestnika niepełnoletniego rodzica/opiekuna prawnego 

 


