
 

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA 

 

 

………………………………………………………………………….………………………..  
imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania 

 

…………………………………………………………………….……………………………..  
Klasa 

 

……………………………………………………………………………….…………………..  
nazwa i adres szkoły 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w konkursie 

ekologicznym na HASŁO I TABLICĘ INFORMUJĄCĄ O ZAKAZIE WYRZUCANIA 

ŚMIECI – ODPADÓW organizowanym przez gminę Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola. 

Znam i akceptuję regulaminu konkursu.  

 W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej 

gminy Dzwola, gazecie gminy Dzwola danych osobowych oraz wyników uzyskanych przez 

moje dziecko w ww. konkursie.  

 Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych mojego dziecka w związku z jego udziałem w konkursie na 

HASŁO I TABLICĘ INFORMUJĄCĄ O ZAKAZIE WYRZUCANIA ŚMIECI – 

ODPADÓW organizowanym w 2019 roku zgodnie z art. 13 RODO. 

 

 ……….………………….…..                     …….……..……………………………………..  
               (miejscowość, data)                                                     (czytelny podpis rodzica/-ów/                       

       prawnego/-ych opiekuna/-ów)  

 

 Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej gminy Dzwola, gazecie 

gminy Dzwola wizerunku mojego dziecka jako uczestnika ww. konkursu.  

 

 

……….………………….…..                     …….……..……………………………………..  
               (miejscowość, data)                                                     (czytelny podpis rodzica/-ów/                       

       prawnego/-ych opiekuna/-ów) 

 

 Wyrażam zgodę na przekazanie praw autorskich do pracy plastycznej wykonanej 

przez moje dziecko na rzecz Organizatora, co wiąże się m.in. ze zgodą na jej upublicznienie, 

rozpowszechnianie. 

 

 

……….………………….…..                     …….……..……………………………………..  
               (miejscowość, data)                                                                   (czytelny podpis rodzica/-ów/                      

        prawnego/-ych opiekuna/-ów) 

 

Podstawa prawna:  

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 



INFORMACJA  
(adresowana do rodzica/opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w konkursie. 

 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 

Dzwola, ugdzwola@mbnet.pl,  tel. 15 875 22 15; 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty 

elektronicznej pod adresem e-mail: iod@rodokontakt.pl lub za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej zaadresowanej do IOD na adres: Dzwola 168, 23-304 Dzwola. 

Inspektor ochrony danych: iod@rodokontakt.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udziału w konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą być udostępniane wyłącznie uprawnionym 

organom i podmiotom wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa; 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania, o których mowa w pkt. 3, jednakże nie krócej niż przez okres wskazany  

w przepisach o archiwizacji i przyjętej instrukcji kancelaryjnej; 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora: dostępu do treści danych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 15-21 RODO; 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych naruszałoby przepisy 

RODO; 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednakże jej 

wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału Pani/Pana dziecka 

w konkursie, niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością wzięcia udziału w konkursie.  

10. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowania decyzji ani 

profilowaniu.  

 

 

 

……….………………….…..                     …….……..……………………………………..  
               (miejscowość, data)                                                     (czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/                      

        prawnego/-ych opiekuna/-ów)  
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