
Załącznik nr 1  
 

 

       ……………………………………..  

miejscowość, data 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka na udział w konkursie  

„Uzależnienia dewastują marzenia”  

 

………………………………….  

imię i nazwisko dziecka  

 

…………………………………..  

Numer telefonu 

 

…………………………………..  

Szkoła 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:  

1) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „Uzależnienia dewastują 

marzenia” na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu,  

 

……………………………………..  

     podpis osoby upoważnionej (rodzica) 

 

2) wyrażam zgodę na publikację/udostępnienie zgłoszonego do konkursu filmu na stronie 

internetowej Organizatora, w myśl postanowień art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

 

……………………………………..  

     podpis osoby upoważnionej (rodzica) 

 

3) wyrażam zgodę na ujawnienie jego imienia i nazwiska w sieci Internet, w związku z jego 

udziałem w konkursie „Uzależnienia dewastują marzenia”. 

 

 
                ……………………………………..  

     podpis osoby upoważnionej (rodzica) 

1. W związku z udziałem w konkursie przetwarzane będą dane osobowe. W związku z udziałem dziecka  w konkursie przetwarzaną będą dane osobowe go dotyczące oraz dane 

osobowe jego rodzica/rodziców. 

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w konkursie jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie reprezentujący Urząd Miasta Piekary Śląskie,  

z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411, e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl; 

3. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: 

dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na  adres siedziby Administratora wskazany powyżej. 

4. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu realizacji zadania w interesie publicznym polegającego na promocji gminy Piekary Śląskie, na postawie art. 6 

ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z art. 7 ust. 1 pkt 18 Ustawy o samorządzie gminnym oraz do 

wykonania umowy - przyrzeczenia publicznego, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.  

5. Upublicznienie danych dziecka w sieci Internet nastąpi na podstawie zgody wyrażonej w trybie art. 6 ust.1 lit. a RODO oraz art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

6. Z poszanowaniem poufnego charakteru danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania 

danych o charakterze wrażliwym, dane osobowe uczestników będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,  operatorowi  pocztowemu  

lub  kurierowi,  w  celu  przekazywania  korespondencji  papierowej,  a także podmiotowi przetwarzającemu - MEDIAMASS 365 Łukasz Kluczny z siedzibą w Bytomiu 41- 

902, przy ul. Tarnogórskiej 4B/10, któremu powierzono prowadzenie strony www.piekary.pl oraz jej podstron oraz spółkom z grupy operatora obsługującego Facebook Ireland 

Ltd. Ponadto wizerunek, imię  i nazwisko autora, ujawnione zostaną każdej osobie zainteresowanej, w związku z ich upublicznieniem na stronie www.piekary.pl 

http://www.piekary.pl/ oraz facebook.pl.  

7. Pozostałe szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych w konkursie zostały wskazane w Rozdziale VIII Regulaminu Konkursu „Uzależnienia dewastują marzenia”, 

który jest dostępny w siedzibie Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz na stronie internetowej www.piekary.pl.  
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