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                                                                                      Załącznik nr 2 do Regulaminu  

 

                                                                                               …………………………………….  
                                                                                                                            miejscowość, data  

 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

oraz publikacji prac plastycznych 

 

 
………………………………………….  
(imię i nazwisko)  

 

 

………………………………………….  
(imię i nazwisko dziecka)  

 
OŚWIADCZENIE 

 

 ja niżej podpisana/y, w związku z udziałem mojego dziecka w KONKURSIE 

PLASTYCZNYM "W KOSMICZNEJ BAŚNI" wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć i materiałów 

filmowych zawierających wizerunek mój/mojego dziecka zarejestrowanych podczas wręczenia nagród 

i wystawy pokonkursowej oraz umieszczanie prac wykonanych w ramach konkursu na stronie 

internetowej MDK, profilach internetowych zarządzanych przez MDK oraz w mediach w celu 

informacji i promocji MDK na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie powyższej zgody jest 

dobrowolne, a jej wycofania można dokonać w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność 

przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej 

cofnięciem. MDK ma także pełne prawo, aby zgodnie z art. 81 ust. 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych rozpowszechniać wizerunek bez zgody osoby na nim 

przedstawionej, gdy jest to osoba stanowiąca jedynie szczegół całości takiej jak publiczna impreza, 

zgromadzenie, czy krajobraz; lub jest to osoba powszechnie znana, jeżeli wizerunek wykonano  

w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, 

zawodowych. Więcej informacji w Regulaminie. 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne 

oraz, że mam  możliwość jej wycofania w dowolnym momencie, a także że cofnięcie to nie 

wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie 

udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 

 
Oświadczam, że w całości przeczytałem/łam treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.  
                                                           

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

                                                                                                                        czytelny podpis Rodzica, opiekuna prawnego  
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Klauzula informacyjna 

W związku z uczestnictwem w Konkursie, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych (dalej RODO) organizator KONKURSU PLASTYCZNEGO "W KOSMICZNEJ BAŚNI" 

niniejszym informuje, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury, ul. Warszawska 173,  

05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP 822-10-07-884  

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Ryszard Chmurski  

(adres e-mail: r.chmurski@abi-warszawa.pl) 

3. Dane uczestników i ich opiekunów wykorzystywane będą do celu: 

 przeprowadzenia konkursu (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e RODO); 

 wykonania warunków Regulaminu (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

 spełnienia obowiązków prawnych w zakresie nagród i rozliczeń (na podstawie Art. 6 ust. 

1 lit. c RODO); 

 możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem i przekazania niezbędnych informacji 

związanych z Konkursem (na podstawie art. 6 ust.1 lit e RODO);   

 promocji działalności Organizatorów poprzez opublikowanie danych zwycięzców oraz 

prac konkursowych na stronie internetowej Organizatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i e 

RODO). 

4. Odbiorcą Pani/Pana i dziecka danych osobowych będą upoważnione podmioty do ich 

otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. podmioty upoważnione do 

kontroli w tym Ministerstwo Sprawiedliwości, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora np. archiwizacyjne, 

informatyczne, prawne;  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji konkursu oraz przez okres 

archiwizacji dokumentów związanych z realizacją konkursu. W przypadku przetwarzania 

danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. 

6. Osoba, której dane przetwarzamy ma prawo: dostępu do danych, ich sprostowania  

i ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia 

skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo także prawo, aby w dowolnym momencie 

wnieść sprzeciw wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana lub dziecka danych 

osobowych narusza przepisy RODO.  

8. Pani/Pana i dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani 

nie będą profilowane.  

 

                                                                                                      

 

  ….................................................  
                                                                                                     czytelny podpis Rodzica/opiekuna prawnego 

mailto:r.chmurski@abi-warszawa.pl

