
 

 

 

 

Konkurs Plastyczny Puszczykownik – nasz przewodnik – zgody opiekunów prawnych. 
Organizator: Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz CAK w Puszczykowie. 

Patronat konkursu: PLOT - Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, 
Urząd Miasta Puszczykowa, Centrum Eko-Info Puszczykowo. 

 
1. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych 
osobowych.  
Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka 
……….......................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko autora pracy) autora pracy w związku z jego udziałem w konkursie 
plastycznym Puszczykownik – nasz przewodnik we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i 
informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie 
przez Organizatorów Konkursu, umieszczonych danych osobowych, w zakresie prowadzenia i 
realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/ma dobrowolności 
podania danych oraz, że zostałem/łam poinformowany/na o prawie wglądu do podanych 
danych oraz możliwości ich poprawiania.  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(data i czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego autora pracy)  
 

2. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na udział w konkursie                                  
i rozpowszechnianie przesłanej pracy.  
Wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko autora pracy) w konkursie plastycznym Puszczykownik – nasz przewodnik,  
jednocześnie oświadczam, że praca jest pracą własną dziecka, nieprzedstawianą wcześniej w 
innych konkursach i wyrażam zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie przesłanej pracy przez 
Organizatora Konkursu.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego autora pracy)  
 
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu  
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursie plastycznym Puszczykownik – 
nasz przewodnik oraz akceptuję jego warunki.  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego /rodzica autora pracy)  



 

 

 

 

4. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na wykorzystanie wizerunku autora 
pracy.  
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 
…………………………………………………………………….. (imię i nazwisko autora pracy) na potrzeby 
konkursu plastycznego  Puszczykownik – nasz przewodnik. 
  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego /rodzica autora pracy)  

 
 
 
 
Informujemy, że:  
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Miejska im. Małgorzaty 
Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie (dalej: BMCAK). Inspektorem 
Ochrony Danych jest Jarosław Bartkowiak1 (kontakt: biblioteka@iq.pl);  

2. w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje 
Pani/Panu prawo do:  

a. dostępu do treści danych;  

b. sprostowania danych;  

c. usunięcia danych;  

d. ograniczenia przetwarzania danych;  

e. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych;  

f. przenoszenia danych;  

g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;  

h. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 

1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.  
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).   

 

      


