
Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE

Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w konkursie

 

Niniejszym oświadczam, że 

· zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie

jego warunki;

· moja córka/syn jestem autorem nadesłanych fotografii;

· nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;

· uzyskaliśmy  zgodę  osób,  których  wizerunki  utrwalono  na  fotografiach,  na  ich

wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz

w innych celach promocyjno – reklamowych

wyrażam  zgodę  na  przetworzenie  danych  osobowych  mojej

córki/syna…………………………………………………………….. na potrzeby konkursu zgodnie

z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016

roku  w sprawie  ochrony osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych  w

sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/36/WE  (4.5.2016

L)119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). 

 

 

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

Miejscowość, data                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 



Klauzula obowiązku informacyjnego

Konkursu fotograficznego „Miasto i Gmina Piotrków Kujawski w Obiektywie”

1. Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim przy ul. Rynek 20, 88-230 
Piotrków Kujawski NIP: 8891514583, REGON: 364319136, działając zgodnie z art. 13 ust. 
1 i 2 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 (Dz. U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO” informuje, iż jest 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

2. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie
danych osobowych odbywało się zgodnie z rozporządzeniem. 

3. Administrator  w celu  należytej  ochrony danych osobowych  powołał  Inspektora  Ochrony
Danych  Osobowych,  z  którym  można  się  skontaktować  pod  adresem  e-mail:
iod.biok@piotrkowkujawski.pl

4. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Wiosennego konkursu
fotograficznego „Miasto i Gmina Piotrków Kujawski w Obiektywie”.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział Panu/Pani, udział
w wiosennym konkursie „Miasto i Gmina Piotrków Kujawski w Obiektywie”

6. Dane osobowe na kartach zgłoszeniowych (imię, nazwisko, numer telefonu, miejscowość) są
przechowywane przez okres 30 dni od momentu rozstrzygnięcia konkursu, dane laureatów
(imię nazwisko miejscowość), do momentu odwołania zgody. Wizerunek (filmy, fotografie,
zapisy, audio) do momentu wycofania zgody.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

8. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa:

1. dostępu do treści swoich danych,

2. żądania ich usunięcia lub modyfikacji,

3. ograniczenia przetwarzania,

4. wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  –  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych
narusza przepisy RODO.

10. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  cofnięcia  udzielonej  zgody  w  dowolnym  momencie  bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem. 

11. Z  powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora,  pisząc na adres
ADO  lub  drogą  elektroniczną  kierując  korespondencję  na  adres:
iod.biok@piotrkowkujawski.pl

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016 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, i zgodnie Ustawa
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Piotrków Kujawski.................... …..................................................... 

      (miejsce i data)          czytelny podpis uczestnika konkursu lub opiekuna prawnego

mailto:iod.biok@piotrkowkujawski.pl

