
Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu plastycznego „Niepełnosprawność w oczach dziecka” 
oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych  

do załączenia do pracy plastycznej 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 
 

Wiek  uczestnika   /   Klasa / 

Nazwa i dokładny adres placówki 
 
Telefon i e-mail 

 

Imię i nazwisko wychowawcy/nauczyciela 
 

Telefon/e-mail wychowawcy/nauczyciela 
 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez Administratora 

danych: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wiatraczek”, organizacja pozarządowa, 

która wspiera osoby niepełnosprawny i ich rodziny (ul. Wiatraczna 10, 76-200 Słupsk; NIP: 839-315-71-

21; REGON: 221244550; KRS: 0000388606) do realizacji konkursu plastycznego, zgodnie z ustawą z 

dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem 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 (RODO). 
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z 

treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 

oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

CELEM PUBLIKACJI W MEDIACH I ZGODA NA KONTAKT 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Administratora danych mojego wizerunku utrwalonego  

na wykonanych mi fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych przez ich publikację na stronie 

internetowej, za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak facebook, instagram i portale 

podobne. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć do promowania i upowszechniania działań 

przewidzianych przez Administratora danych, jak również jego rezultatów poprzez zamieszczenie zdjęć 

na stronach internetowych, mediach oraz w różnych rodzajach wydawnictw i publikacjach zgodnie z 

europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 

1994 nr 24 poz. 83 z zm.). Oświadczam, że zrzekam się wynagrodzenia z powyższego tytułu. 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na podany adres poczty elektronicznej oraz numer 

telefonu informacji na temat rozstrzygnięcia Konkursu Plastycznego. 
 

OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu: „Niepełnosprawność w oczach dziecka” 
 

Podpis rodziców/ opiekunów   ………..................................................................................................................... 

Podpis uczestnika konkursu (dot. dzieci powyżej 13 lat)  ....................................................................................... 

Podpis nauczyciela przygotowującego ucznia   ....................................................................................................... 


