
         Załącznik nr 1 do Regulaminu 
        „Konkurs na koszyczek wielkanocny” 

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU „KONKURS NA KOSZYCZEK WIELKANOCNY” 

organizowanego przez POWIATOWĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ – 

CENTRUM KULTURY w PARCZEWIE 

ORAZ OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODY NA PRZETWARZANIE 

I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Imię i nazwisko autora: ……………….………………………………………..………………………………. 

 

Wiek/klasa: …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nazwa 

placówki:……………………………………………………………………………………..………….………

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:…………………………………………………………………... 

 

Numer telefonu kontaktowego:…………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego: 

 

Oświadczam że: 

1. Zapoznałam(-em) się z Regulaminem konkursu „Konkurs na koszyczek wielkanocny” 

organizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną – Centrum Kultury w Parczewie, akceptuję 

jego warunki i wyrażam zgodę na udział mojego 

dziecka:………………………..…………………... …………………………………………………

…….…. (imię i nazwisko) w w/w konkursie. 

2. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne, nieograniczone w czasie wykorzystanie przez 

organizatora pracy mojego dziecka poprzez publikację w materiałach promocyjnych, publikację na 

Facebooku PBP – CK w Parczewie, publiczne prezentowanie, wystawianie np. na wystawach, 

utrwalanie pracy dowolną techniką na dowolnych nośnikach danych, przechowywanie, 

przekazywanie pracy konkursowej, w tym wprowadzanie do pamięci komputerów i innych urządzeń 

i przesyłanie jej siecią internet. 

3. Złożoną na konkurs pracę moje dziecko wykonało osobiście, przysługują mu wszelkie autorskie prawa 

osobiste i majątkowe do pracy konkursowej i w żaden sposób nie narusza ona praw osób trzecich. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych dotyczących 

mojego dziecka - autora pracy zawartych w karcie zgłoszeniowej do celów związanych z organizacją 

i przeprowadzeniem konkursu. 

5. Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości danych osobowych mojego dziecka 

zawartych w karcie zgłoszeniowej w związku z udziałem w konkursie, w informacjach o tym 

konkursie, o jego wynikach w tym, na publikację na Facebooku PBP – CK w Parczewie. 

6. Zostałam/-em poinformowana/y, iż przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. 

 

 

......................................................................                             …....................................................................  
                     miejscowość, data                      czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

 



1) Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury 

w Parczewie z siedzibą w Parczewie, przy ul. Kościelnej 32, tel. 83 355 1576, 

e-mail: pbp-ck@parczew.pl, 

2) W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: 

iod@doradztwo-lubartow.pl  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

3) Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia  

konkursu, przekazania nagród, publikacji informacji o laureatach konkursu oraz ich prac na Facebooku PBP 

– CK w Parczewie oraz promocji działalności PBP – CK w Parczewie. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO. 

5) Dane osobowe zamieszczone zostaną na Facebooku PBP-CK w Parczewie. 

6) Podane dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania konkursu, do czasu wyłonienia zwycięzców 

i wręczenia nagród, a następnie przez okres 5 lat, natomiast dane opublikowane na Facebooku PBP-CK 

w Parczewie do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

oraz ograniczenia przetwarzania. 

8) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednak 

nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej 

cofnięciem. 

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

 

 

......................................................................                             …....................................................................  
                     miejscowość, data                      czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


