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     Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Konkursu plastycznego „Pisanka Wielkanocna” 

 

 Imię i nazwisko autora:  

………………………………………………………………………………… 

Wiek i klasa  

………………………………………………………………………………… 

E-mail i numer telefonu, na który przekazane zostaną informacje o wynikach 

…………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

…………………………………………………………………………………… 

     

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

data i podpis rodzica/opiekuna oprawnego 
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Załącznik nr 2 

Oświadczenie rodzica/ Opiekuna prawnego 

uczestnika konkursu 

 

Ja, niżej podpisany 

…………………………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna 

…………………………………………………………….. ……………………. 

w konkursie plastycznym „Pisanka Wielkanocna” i akceptuję regulamin 

konkursu. 

.……………………………………… 

                                                                                                  (data i podpis rodzica/opiekuna oprawnego) 
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Załącznik nr 3  

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  

oraz przekazanie pełni praw autorskich na Organizatora 

 

Oświadczam, iż zgodnie z zgodnie z przepisami 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 zwany 

RODO (art. 6 lit. a RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora, 

którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, 

przeprowadzania Konkursu oraz archiwizacja dla celów dochodzenia lub 

obrony przed roszczeniami) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka.........................................................................., 

do celów związanych z jego udziałem w Konkursie w roku 2023.  

 

.…………………………………………………. 

                                          (data i podpis rodzica/opiekuna oprawnego) 
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Załącznik nr 4 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka 

 Ja, niżej podpisany  

………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego osoby fotografowanej) 

 wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka 

………………………………………………………………………………… 

(tu wpisać imię i nazwisko dziecka) 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim pragnie 

poinformować, że serwery serwisu Facebook znajdują się w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony 

danych osobowych, które szczególności mogą nie zapewnić dostatecznego 

poziomu ochrony.                

 Pani/a dane zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego 

serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych                 

z działalnością serwisu.         

 Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne            

i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

……………………………       

(miejscowość, data)          

        ………………………............ 

            (czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

  


