
Załącznik  

Nr 1 do Regulaminu  

konkursu plastycznego  

pt: „Bezpieczna sieć” 

 

Konkurs plastyczny pt: „Bezpieczna sieć” 

 
METRYCZKA PRACY 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

 

 

WIEK 

 

KLASA 

 

NAZWA I ADRES SZKOŁY 

 

 

 

TECHNIKA PRACY 

 

 

TYTUŁ PRACY 

 

 

 
Oświadczam, że zostałem zapoznany z regulaminem i bez zastrzeżeń przyjmuję jego postanowienia. Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

PODPIS UCZESTNIKA 

 

 

 

 

PODPIS RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA 

(w przypadku uczestników niepełnoletnich) 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu  

konkursu plastycznego  

pt: „Bezpieczna sieć” 

 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu plastycznego: „Bezpieczna sieć”  

 

Imię i nazwisko uczestnika........................................................................................................ 

Klasa............................................. 

Szkoła (adres szkoły) 

................................................................................................................................................... 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu: „Bezpieczna sieć” 

organizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo.......................................................................(dalej Dziecko) w 

Konkursie. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie 

oraz przechowywanie danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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-RODO) z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) w celach związanych z Konkursem, w tym na podanie 

informacji o uzyskaniu nagrody lub wyróżnienia, wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz 

wizerunku Dziecka, do publicznej wiadomości oraz na nieodpłatne wykorzystanie jego pracy przez 

Organizatora Konkursu w celach informacyjnych i promocyjnych.  

Oświadczam także, że w imieniu reprezentowanego przeze mnie Dziecka upoważniam Organizatora 

do wykorzystania pracy konkursowej złożonej w konkursie plastycznym „Bezpieczna sieć” we 

wszelkich formach i polach eksploatacji prawem dopuszczalnych, w szczególności poprzez: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnej liczbie egzemplarzy,  

w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz w formie zapisu 

elektronicznego-cyfrowego, 

2) wprowadzanie do obrotu, 

3) wprowadzanie do pamięci komputerów, 

4) rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, komórkowych itp., 

5) nadawanie za pomocą wizji, fonii, poprzez sieci przewodowe lub w formie bezprzewodowej przez 

stacje naziemne lub satelitarnej, 

6) użytkowanie w różnych formach reklamy i promocji,  

7) publiczne wystawianie, wykonanie, odtworzenie, odczytanie, a także publiczne udostępnianie 

materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu  

i czasie przez siebie wybranym, 

8) wykorzystanie w całości lub części w różnorodnych publikacjach, o ile nie zuboży to wartości 

materiałów i nie naruszy osobistych praw autorskich Wykonawcy 

Oświadczam równocześnie, że praca wykonana została samodzielnie, bez udziału osób trzecich, a 

także, że Dziecku przysługują prawa autorskie do przekazanej Organizatorowi pracy. 

Potwierdzam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych  

 

 

............................................................................................................... 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu  

konkursu plastycznego  

pt: „Bezpieczna sieć ” 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Działając na podstawie art. 13 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 

(„RODO”) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe.  

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Zarzeczu. Z Administratorem Danych osobowych można się kontaktować: listownie, na adres: ul. 

Długa 7, 37 – 205 Zarzecze, za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: 

gops.zarzecze@zarzecze.itl.pl 

 

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się 

kontaktować listownie, na adres: ul. Długa 7, 37 – 205 Zarzecze, za pośrednictwem poczty e – mail, 

na adres: rodo.jednostki@zarzecze.itl.pl 

 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w celu rozpatrzenia wniesionego pisma na 

podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego lub w celu 

rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, złożonego przez wnioskodawcę na 

podstawie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes 

prawny lub faktyczny w otrzymaniu Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, podmioty przetwarzające na podstawie wiążących umów powierzenia lub inni 

administratorzy danych przetwarzający Państwa dane we własnym imieniu takie jak: podmioty 

świadczące usługi informatyczne i hostingowe, podmioty świadczące pomoc prawną, lub inne 

podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, oraz prowadzące działalność pocztową i kurierską. 

 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony właściwymi przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji 

dokumentów, tj. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

 

6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

prawo do sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych - z 

zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć lub wyłączyć poszczególne prawa 

wskazane powyżej.  

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy 

Państwa zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. 

Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.   

 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z obowiązujących 

przepisów prawa.  

 

8. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane 



 


