
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH MOICH/MOJEGO 

DZIECKA W RAMACH KONKURSU  

 „Zaprojektuj logo Osady Słowiańskiej w Stobiernej”  

Organizatorem konkursu jest 
 Centrum Kultury i Bibliotek w Pustkowie-Osiedlu. 

 
 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że: 

                  Wyrażam zgodę                                      Nie wyrażam zgody  

na zamieszczenie danych osobowych oraz wizerunku mojego/mojego dziecka 

na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych 

realizatorów konkursu, a także w publikacjach dotyczących konkursu. 

 Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie 

publikowanie stworzonej w ramach konkursu mojej pracy/ pracy mojego 

dziecka w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w publikacji 

okolicznościowej, na stronach internetowych i profilach w portalach 

społecznościowych organizatora oraz w innych formach utrwaleń.  

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną zobowiązuję się na 

doręczanie zgody na udział w konkursie, w formie dokumentu elektronicznego 

za pomocą e-maila : promocja@ckib.pl lub tradycyjnie w formie papierowej 

bezpośrednio do CKiB 39-206 Pustków-Osiedle 26A w terminie do 09.04.2021r. 

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

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 

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

Data i podpis  

W przypadku osoby małoletniej podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 



Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a na podstawie art. 113 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchwalenia dyrektyw 95/46/WE, że: Administratorem danych osobowych jest 

Centrum Kultury i Bibliotek w Pustkowie Osiedlu. 

 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych ckib@ckib.pl. 

Odbiorcami danych osobowych są Wszyscy, ponieważ dane będą podane do 

publicznych wiadomości. 

 Ponadto, przyjmuję do wiadomości, że: 

   Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania  

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie 

uniemożliwia udział w Konkursie. 

 Mam prawo do: 

 Wycofania w dobrowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych moich/mojego dziecka  

 Żądania dostępów do tych danych 

 Sprostowania i edytowania danych  

 Usunięcia danych 

  Ograniczenia, przenoszenia oraz przetwarzania danych  

  Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  

 Wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

 

…………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 

……………………………………………………………………………… 

Data i podpis 

W przypadku osoby małoletniej podpis rodzica/opiekuna prawnego 

mailto:ckib@ckib.pl

