
Załącznik nr. 1 do regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego „Moje Boże Narodzenie” 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA  
DO POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„MOJE BOŻE NARODZENIE” 
 

(prosimy o wypełnienie pismem drukowanym) 

 
 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w 

niniejszej karcie zgłoszenia na potrzeby przeprowadzenia Powiatowego Konkursu Plastycznego Moje Boże 
Narodzenie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 
926 z późn.zm. ) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocji 

przedsięwzięcia.  

 
 
                                                                                                                                                                            

……………………............................................................ 
                                                                                                                   data i podpis rodzica/opiekuna  

Oświadczenie: 

 

1.Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu  i akceptuję jego postanowienia.                            

2. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych  

i danych wizerunkowych mojego dziecka, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a 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 dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych)”  przez  Organizatora  

Konkursu,  dla  celów  związanych z realizacją  i  promocją Konkursu. 

3.Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją o Przetwarzaniu Danych Osobowych, w celu związanym                 
z realizacją Powiatowego Konkursu Plastycznego „Moje Boże Narodzenie” , która jest  umieszczona   

poniżej na  niniejszej karcie zgłoszenia. 

 

   …………………………..…………………………….. 

                                                                                           data i podpis rodzica/opiekuna  
 

Imię 

 

Nazwisko 

 

Adres zamieszkania  

Kategoria wiekowa 

 

Adres e-mail 

 

Numer telefonu 

 

Nazwa szkoły, 

placówki  



 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

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 dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Krośnieński, którego siedziba mieści się 

w Starostwie Powiatowym w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, 38-400 Krosno; 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzkiej 1,  

38-400 Krosno, adres e-mail: iod@powiat.krosno.pl; 

Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane się w celu związanym z realizacją Powiatowego 
Konkursu Plastycznego „Moje Boże Narodzenie”. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą 
osoby, której dane dotyczą (podstawa art.6 ust. 1 lit. a RODO), a osób w wieku poniżej 16 lat za zgodą 
rodziców lub opiekunów prawnych. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie 
wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do ich przetwarzania na 

podstawie przepisów prawa oraz podmioty wspierające nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków 
oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych,  
w których są przetwarzane Pani/Pana dane; 

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów 
archiwalnych i przechowywane zgodnie z przepisami archiwalnymi. – przez okres minimum 10 lat kat. BE10. 

Posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
- na podstawie art. 17 RODO usunięcia swoich danych; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*; 

- na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych; 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje 

Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Warunkiem 
przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie uczestników (opiekunów prawnych),  

a przypadku laureatów i wyróżnionych (ich opiekunów prawnych) na publikacje wizerunku.  

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 
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