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Nazwa szkoły / instytucji delegującej  
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Imię, nazwisko, adres i tel. uczestnika                                                 klasa 
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Imię i nazwisko opiekuna  

 

................................................................................................................................. 
 

Tytuł wiersza / autor  
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...................................................................................................................................................... 

 

Imię i nazwisko / numer telefonu osoby do kontaktów  
 

....................................................................................................................................................... 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia   

XX Konkursu Poezji Oflagu II C Woldenberg, w tym ujawnienie i upublicznienie wizerunku mojego 

dziecka
1
 ………………………………………………… przez Centrum Kultury  

w Dobiegniewie w celu związanym z organizacją ww. konkursu., 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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest 

dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa  

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  

jej wycofaniem.  

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

(data, czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)
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ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

W związku z organizacją XX Konkursu Poezji Oflagu II C Woldenberg przez Centrum Kultury w 

Dobiegniewie wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, 

kopiowanie, opracowanie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka*  w  publikacjach  na/w: 

☐ stronie internetowej Gminy Dobiegniew,  

☐ audycjach telewizyjnych,  

☐ audycjach radiowych,  

☐ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych,  

☐ gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej, 

☐ gablotach i na tablicach ściennych  

☐ portalach społecznościowych 

☐ inne …………………….,  

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. 

Dz. U. 2020, poz. 288 ze zm.). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i 

terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie. 

*proszę wybrać właściwe 
…………………………………………………... 

                                                      (data, czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)
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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział  

w konkursie mojego dziecka zgodnie z określonymi w nim warunkami. 

                                        

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

    Podpis rodzica/ opiekuna prawnego
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1 W przypadku uczniów, którzy ukończyli 18 lat mogą podpisać oświadczenie we własnym imieniu 
2
 Lub ucznia pełnoletniego 

3 Lub ucznia pełnoletniego 
4 Lub ucznia pełnoletniego 


