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Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE nr 1  
Zgoda na przetwarzanie, wykorzystanie wizerunku oraz publikację danych osobowych dziecka  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, wykorzystanie wizerunku oraz publikację danych osobowych mojego  

 

dziecka …………………………………………………………………….…………..wiek ……………………………  

 

nr kontaktowy …………………………………….. 

Zgoda udzielana jest wyłącznie do przetwarzania danych oraz ich udostępniania na potrzeby konkursu plastycznego, 

literackiego ,,Plusy i minusy w dobie koronowirusa” organizowanego przez  Parafialny Zespół Caritas działający przy 

Kościele św. Mikołaja w Hrubieszowie – zwanym dalej Organizatorem.  

Na podstawie 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm. 

 

……………………………………                                   ……………………………………………………………… 

        miejscowość, data                                                         czytelny podpis czytelny rodzica, opiekuna prawnego 

 

 

OŚWIADCZENIE nr 2 
 Oświadczam, że jestem autorką/autorem tekstu literackiego nadesłanego na konkurs ,,Plusy i minusy w dobie 

koronowirusa”. Tekst nie był wcześniej publikowany i nagradzany na innych konkursach.  Informacje te zgodnie  

z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U z 1997 r. nr 133, poz. 883)  

 

……………………….…………………………………        

czytelny podpis 

 

OŚWIADCZENIE nr 3 
Klauzula informacji zgodnej z RODO dla rodziców i prawnych opiekunów uczestników konkursu plastycznego, 

literackiego „Plusy i minusy w dobie koronowirusa”. 

 W związku z uczestnictwem Pani/Pana dziecka w konkursie plastycznym, literackim „Plusy i minusy w dobie 

koronowirusa” organizowanego przez Parafialny Zespół Caritas działający przy Kościele św. Mikołaja                                        

w Hrubieszowie, szanując prywatność Pani/Pana oraz dbając o to, aby Pani/Pan wiedział/a kto i w jaki sposób przetwarza 

dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Pani/Panu to ustalić. 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana i Państwa dziecka jest Organizator. 

2. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do w/w danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia 

sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji. Ma Pani/Pan również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych 

dziecka, a także do ich przenoszenia.                                                                                                        

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowego przebiegu konkursu plastycznego, 

literackiego upublicznienia jego wyników, organizacji wystawy pokonkursowej i publicznego wręczania nagród.                                                                                            

4. Podanie przez Pani/Pana dziecka danych oraz udostępnienie wizerunku jest dobrowolne, lecz konieczne do 

pełnoprawnego uczestniczenia w konkursie plastycznym, literackim.                                                                                

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 

– art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, 

str. 1 ze zmianami) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną 

lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy), 

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na CSM 

takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny), 

– art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).  

                                   

Zapoznałam /łem się z informacją   
 

 

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

miejscowość,data                                                                                podpis czytelny rodzica lub opiekuna prawnego 

 


