Załączniki do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1 - Wzór metryczki;
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz wykorzystanie wizerunku
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

METRYCZKA
1. IMIĘ I NAZWISKO :……………………………………………..................
2. NAZWA I ADRES SZKOŁY:…………………………………………………………
……………………………………………………………………...................................
……………………………………………………………………...................................
……………………………………………………………………...................................
3. IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA
PRAWNEGO:
............................................................................................................................................
4. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA, POD KIERUNKIEM KTÓREGO ZOSTAŁA
WYKONANA PRACA ORAZ ADRES E–MAIL: .........................................................
…………………………………………………………………………………………...

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Jako przedstawiciel ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka …………………………........
uczącego się w klasie ..........................w szkole...............................................................................
niniejszym wyrażam zgodę na:
1. Przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego oraz nieodpłatne
wykorzystywanie, prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie, na potrzeby konkursu
plastycznego „Ilustracja do legendy o Mikołaju Zebrzydowskim (Anna Wajdowa – Sen wojewody)”,
organizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej (zwane dalej Organizatorem)
dla szkół podstawowych, zwanego dalej „Konkursem”, oraz w celach informacyjnych i promujących
Konkurs, wizerunku i wypowiedzi mojego dziecka/podopiecznego, utrwalonych jakąkolwiek
techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci dokumentacji filmowej lub dźwiękowej).
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla
potrzeb Konkursu wizerunek mojego dziecka/podopiecznego może być użyty do różnego rodzaju
form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji a także zestawiony z wizerunkami
innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i
dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych
materiałów powstających na potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych, promujących Konkurs
– bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.
3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie na
stronach internetowych.
4. Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla
dziecka/podopiecznego lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego.
5. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka/podopiecznego oraz
ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
6. Ponadto oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o celu Konkursu i w pełni go akceptuję.

........................................…………………………..
(data i podpis przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora)

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu Plastycznego „Ilustracja do
legendy o Mikołaju Zebrzydowskim (Anna Wajdowa – Sen wojewody)”

Oświadczenie o zapoznaniu z klauzurą informacyjną

Ja, niżej podpisany/a……………………………………………., zamieszkały/a…………………………………………………...
(imię i nazwisko)

(adres)

Oświadczam, że 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
dyrektywy95/46/ WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem/zapoznałam2 się z treścią klauzuli
informacyjnej, w tym przysługującym prawem do sprostowania moich/mojego syna/córki1 danych,
prawem do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawie do sprzeciwu
przetwarzania danych opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym
profilowania, oraz prawie wycofania zgody na przetwarzanie w każdy czasie, jak również, że
podanie tych danych było dobrowolne.

……………………………………………………………………..
(data, miejsce i podpis osoby składającej oświadczenie3)

1

niepotrzebne skreślić

2

niepotrzebne skreślić

3

w przypadku dziecka podpis rodzica lub opiekuna prawnego

