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…………………………………….. 
 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA 
Konkursu …………………………….. 

 
 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………….., jako rodzic / prawny opiekun 
 

dziecka ………………………………………..………………………………….., oświadczam, że: 
 

 
1. Wrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Konkursie ………………….. (zwanym dalej Konkursem). 
2. Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu, akceptuje jego warunki i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń.  
3. Udzielam Organizatorowi Konkursu zezwolenia na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego 

dziecka w celach promocyjnych lub związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem Konkursu, na 
wszelkich polach, a w szczególności: w reklamie każdego rodzaju, we wszelkich formach 
wydawniczych, wszelkich formach wydawniczych, w tym drukarskich, — poprzez sieci informatyczne i 
teleinformatyczne na cele, promocyjno-reklamowe, a w szczególności w reklamie i promocji. 

4. Moje dziecko jest twórcą pracy konkursowej; praca jest całkowicie oryginalna i nie zawiera żadnych 
zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność wydawcy, prawa autorskie 
do pracy konkursowej nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem. 

5. Udzielam Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji 
na wykorzystanie pracy konkursowej na potrzeby  przeprowadzenia i ewentualnej promocji Konkursu. 
Licencja powyższa, nie upoważnia Organizatora do wykorzystania pracy konkursowej w innych celach 
niż związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem lub promocją Konkursu, w szczególności zaś w 
celu osiągania przychodów z pracy konkursowej przez Organizatora Konkursu. Licencja udzielona przez 
Uczestnika Konkursu uprawnia Organizatora Konkursu do wykorzystania pracy konkursowej na 
następujących polach eksploatacji:  

 wykorzystanie pracy konkursowej w formie pisanej i/lub recytowanej,  

 umieszczenie pracy konkursowej na stronach internetowych Organizatora Konkursu,  

 powielanie pracy konkursowej każdą dostępną techniką i wykorzystanie go w materiałach 
promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach związanych z 
działalnością Organizatora Konkursu, a to:  

 we wszelkich formach wydawniczych, w tym drukarskich,   

 poprzez sieci informatyczne i teleinformatyczne na cele promocyjno-reklamowe a w szczególności 
w reklamie i promocji. 

 
 

.............................................................. 
podpis rodzica / prawnego opiekuna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………….. 
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OŚWIADCZENIE RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA 
Konkursu ……………………………………………… 
dotyczące ochrony danych osobowych. 

 
 

Rodzic / prawny opiekun oświadcza, że zgodnie z Rozporządzeniem 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) został poinformowany iż: 

 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu tj. …………………………………………. w 
Dąbrowie Górniczej; 

2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Łukasz Więckowski, email: biuro@lumiconsulting.pl; 
3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu: 

 przygotowania, przeprowadzenia oraz promowania konkursu przeprowadzonego przez 
……………………………………….. w Dąbrowie Górniczej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
(RODO); 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji; 
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO); 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu: 

 przygotowania, przeprowadzenia oraz promowania konkursu przeprowadzonego 
…………………………………………. w Dąbrowie Górniczej, jest dobrowolne, ale niezbędne dla 
właściwej realizacji konkursu oraz do udziału w konkursie. 

 
 
 

.............................................................. 
Podpis Rodzica / Prawnego opiekuna 

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu 
przygotowania, przeprowadzenia i promocji Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem 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). 
 
 
 

............................................................... 
Podpis Rodzica / Prawnego opiekuna 

 


