
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka  

dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów zgodnych z regulaminem konkursu.  

 

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

Data 

 

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

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA 
 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie 

wizerunku mojego dziecka przez Komendę Powiatową Policji w Kłobucku do celów promocyjnych 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tj. Dz.U z 2016 r., poz. 666, z póź. zm.).  

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas etapów 

konkursowych i finału projektu będą przechowywane w archiwum KPP w Kłobucku oraz w instytucjach kultury 

powiatu kłobuckiego oraz mogą zostać umieszczone w serwisach internetowych, serwis Youtube                                                           

oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych. 

 

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

Data 

 

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

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego: ……………………...………………………... 

ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ KONKURSU DROGĄ 

ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ LUB POPRZEZ SMS 

Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji dotyczących organizacji drogą elektroniczną, telefoniczną 

lub poprzez SMS zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  

(Dz.U. 2017 poz. 1219). 

 

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

Data 

 

 

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

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27.04.2016 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, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych dziecka jest Komenda Powiatowa Policji                            

w Kłobucku ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5, 42-100 Kłobuck Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony 
Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktowad w sprawach ochrony danych: 
iod@klobuck.ka.policja.gov.pl – mł. asp. Magdalena Kopica.  

2) Dane osobowe przetwarzane będą w związku z uczestnictwem w konkursie teatralnym i konkursie 
plastycznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli Pani/Pana zgody; 

3) Odbiorcą danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa,  
oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające); 

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, 

mailto:iod@klobuck.ka.policja.gov.pl


których podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej 
przed jej cofnięciem; 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy  
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz potrzeb informacyjnych  
i promocyjnych.  

6) Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie, o którym mowa w pkt 3); 
8) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

Dane kontaktowe opiekuna / nauczyciela przygotowującego uczestnika 

Imię i nazwisko  ……………………………………………………………...…………………... 

Adres e-mail  ………………………………………………………...………………………... 

Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………...………... 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów 

zgodnych z regulaminem konkursu. 

 
 

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

Data 

 

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

Czytelny podpis instruktora / nauczyciela 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27.04.2016 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, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 
9) Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych dziecka jest Komenda Powiatowa Policji                            

w Kłobucku ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5, 42-100 Kłobuck Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony 
Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktowad w sprawach ochrony danych: 
iod@klobuck.ka.policja.gov.pl – mł. asp. Magdalena Kopica.  

10) Dane osobowe przetwarzane będą w związku z uczestnictwem w konkursie teatralnym i konkursie 
plastycznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli Pani/Pana zgody; 

11) Odbiorcą danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa,  
oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające); 

12) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, 
których podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej 
przed jej cofnięciem; 

13) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy  
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz potrzeb informacyjnych  
i promocyjnych.  

14) Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

15) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie, o którym mowa w pkt 3); 
16) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
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