Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu "Ozdoby choinkowe"
METRYCZKA PRACY W KONKURSIE PLASTYCZNYM "OZDOBY CHOINKOWE" ORGANIZOWANYM
PRZEZ ŚWIETLICĘ ORATORIUM I PARAFIĘ DUCHA ŚWIĘTEGO WE WŁOCŁAWKU

Imię i nazwisko autora
Wiek
Tel. kontaktowy do
rodzica/ prawnego
opiekuna
Załącznik nr 2
do Regulaminu konkursu "Ozdoby choinkowe"
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE PLASTYCZNYM "OZDOBY
CHOINKOWE" I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA
SIĘ Z REGULAMINEM I AKCEPTACJĄ JEGO ZAPISÓW
W związku z przystąpieniem do Konkursu "Ozdoby choinkowe", ja, niżej podpisana/y oświadczam, że:
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych mojego dziecka
…………………………………………………..
podanych w metryczce pracy na potrzeby konkursu, których administratorem będzie Świetlica "Oratorium", ul.
Kościelna 8, 87-800 Włocławek, KRS 0000204277, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.
– Wyrażam zgodę na przechowywanie moich i mojego dziecka danych osobowych podanych w metryczce pracy przez
5 lat, licząc od ogłoszenia konkursu.
– Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest niezbędne do uczestniczenia konkursie organizowanym przez
Świetlicę "Oratorium" w 2018 roku.
– Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/ świadoma faktu, że podanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi
prawo dostępu do moich i mojego dziecka danych , prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania
ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
- Ponadto wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną drogą elektroniczną/telefoniczną w związku z udziałem mojego
dziecka w konkursie na podany w metryczce pracy nr telefonu.
– Zezwalam również Organizatorowi konkursu na nieodpłatne i nieograniczone ilościowo i terytorialnie wykorzystanie
wizerunku i wypowiedzi mojego dziecka dla celów promocji konkursu przez okres ważności udzielonej zgody, w
formach:
– zamieszczania wizerunku w strukturze Świetlicy Oratorium,
– rejestrowanie wizualne wszystkich działań związanych z konkursem,
– publikacji na stronie internetowej świetlicy i Parafii Ducha Świętego, profilu na facebooku i instagramie,
– publikacji wizerunku przez podmioty finansujące/ sponsorujące działalność Świetlicy Oratorium- Urząd Miasta
Włocławek i Firmę Instal-Projekt. Zezwolenie dotyczy fotografii przedstawiającej moje dziecko w postaci zarówno
całej sylwetki, jak i portretu, osobno lub w zestawieniu z wizerunkami innych osób.
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Data,
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.................................................................................
Podpis rodzica/ prawnego opiekuna

