
 
 

 
                                                                               
 
 

 
 
 
 

            Załącznik 
                                  do Regulaminu Konkursu   

                                                                       pt. „Babciu, Dziadku zadbajcie o swoje zdrówko” 
 

KONKURS PLASTYCZNY 

 
,,Babciu, Dziadku zadbajcie o swoje zdrówko” 

 
KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU 

(Wypełnia rodzic/opiekun osoby nieletniej) 
 

 

1) Metryczka pracy 
 
Dane autora pracy:  
 
Imię i nazwisko dziecka  …........................................................................................................................... 
 
Klasa ………………... Wiek uczestnika konkursu ……………………………………………… 
 
Nazwa placówki .............................................................................................................................................. 
 
Adres placówki ................................................................................................................................................ 
 
Kontaktowy numer telefonu rodzica/opiekuna ……………………………………….………… 
 
Adres mailowy rodzica/opiekuna ………………………………………………………….……. 
 
 
2) Zgoda rodziców/opiekunów 
 
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………….,  
 
będący rodzicem/opiekunem ………………..…………………………………………………..,  

wyrażam zgodę na jego/jej udział w Konkursie Plastycznym pt. „Babciu, Dziadku zadbajcie  

o swoje zdrówko”. 
 
 
 

…………………………………………………… 
Podpis rodzica/ opiekuna 



 
3) Zgoda na wykorzystanie prac 
 
Ja niżej podpisany/a ………………………..……………………………………………………,  
 
będący rodzicem/opiekunem ………………………………………………………………........., 
wyrażam zgodę na publiczne i nieodpłatne wykorzystanie, we fragmentach lub w całości, pracy 

mojego dziecka/podopiecznego, uczestnika  Konkursu Plastycznego pt. „Babciu, Dziadku zadbaj 

o swoje zdrówko”.  
 
 
 

…………………………………………………………… 
Podpis rodzica/ opiekuna 

 
 

4) Zgoda o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
 
Wyrażam zgodę, zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku 
mojego dziecka/wychowanka, którego jestem prawnym opiekunem, w szczególności w przypadku 
wyłonienia go jako laureata konkursu. 
Niniejsza zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku w publikacjach oraz na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego w Policach. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wizerunku do celów 
promocyjnych Starosty Polickiego, pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby, 
której zgoda dotyczy. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 
 

 
 
 

…………………………………………………………… 
Podpis rodzica/ opiekuna 

 
 
5) Klauzula informacyjna 
 
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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), 
zwanego dalej „RODO”, informuje się, że: 

1) administratorem danych osobowych będzie Starostwo Powiatowe w Policach z siedzibą  

w Policach (72-010) przy ul. Tanowskiej 8; 

2) Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Policach e-mail: iod@policki.pl, 

nr tel. 91 4328102; 

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Konkursu pt. „Babciu, Dziadku 

zadbajcie o swoje zdrówko!” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 81 ustawy  

z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 

4) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

5) odbiorcą danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące 

zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie 

i w celach, które wynikają  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

6) dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164.), rozporządzenia 

mailto:iod@policki.pl


Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu 

działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14,    poz. 67); 

7) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

a także prawo do przenoszenia danych; 

8) Uczestnik posiada prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie 

swoich danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9) Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

10) podanie danych osobowych w celu realizacji zadań w zakresie wymaganym prawem jest 

dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie. 

 
 
 

………………………………………………… 
Podpis rodzica/opiekuna 

 
 
 

 


