
 
 
 
 

 
 

Karta uczestnictwa w konkursie plastycznym 
3 ŻYWIOŁY  „2019 ROKIEM WODY” 

 
1. IMIĘ I NAZWISKO AUTORA 

 
……………………………………………………………………………………………… 
 

2. NAZWA PRZEDSZKOLA/SZKOŁY, GRUPA WIEKOWA/KLASA 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 

3. TELEFON OSOBISTY AUTORA LUB RODZICA 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 
OŚWIADCZENIA 
 
I Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść. Oświadczam, że jestem 
posiadaczem wyłącznych i nieograniczonych praw autorskich do zgłoszonej na konkurs pracy. 
Wyrażam zgodę na prezentowanie pracy na wystawie pokonkursowej, publikowanie pracy oraz mojego 
wizerunku w środkach publicznego przekazu. 
 
II Wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie plastycznym i akceptuję powyższe oświadczenia 
Ogólna klauzula informacyjna oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych. 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kropidłowscy Ubezpieczenia Sp.J. z siedzibą w 
Bochni, ul. Storynka 14, 32-700 Bochnia ; REGON: 122580537; www.kropidlowscy.com 

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub/oraz Pani/Pana małoletniego dziecka w celu 
uczestnictwa w zajęciach/konkursach organizowanych przez Kropidłowscy Ubezpieczenia Sp.J. będzie 
odbywać się na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora. 

3. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych lub / oraz danych osobowych Pani/ Pana małoletniego dziecka, ale cofnięcie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed 
jej wycofaniem. 

4. Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz/lub danych 
osobowych Pana/Pani małoletniego dziecka zamieszczonych w niniejszym formularzu przez 
Kropidłowscy Ubezpieczenia Sp.J: 
 

□TAK     □NIE 
 

5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do dokonania zapisu uczestnika na 
zajęcia/udziału w konkursie, a w konsekwencji możliwości uczestnictwa w zajęciach/konkursie. 

6. Czy wyraża Pani/Pan zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Administratora wizerunku 
uczestnika (zdjęcie grupowe podczas Uroczystości wręczenia nagród oraz warsztatów litograficznych), 
czyli Pani/Pana lub/oraz Pani / Pana małoletniego dziecka, wykonanego w trakcie zajęć/konkursu, w 
celach dokumentacyjnych i promocyjnych, w materiałach promocyjnych, na stronie www, facebook, 
instagram? 

 
□TAK     □NIE 

http://www.kropidlowscy.com/
http://www.kropidlowscy.com/


 
7. Uprzejmie informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 

- do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągniecia celu przetwarzania, 
- do czasu przewidzianego prawem w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie 
prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych. 

8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych lub/oraz Pani/Pana małoletniego dziecka mogą być: instruktorzy 
prowadzący zajęcia/konkursy. 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub/oraz Pani/Pana małoletniego dziecka 
przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do 
sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania 
danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe lub / oraz podane dane osobowe Pana/ Pani małoletniego 
dziecka Kropidłowscy Ubezpieczenia Sp.J. nie będzie podejmowała wobec Pani/Pana 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 
 
Imię i nazwisko:………………………………… 
 
 
Podpis………………………………….. 
 
 

* Podpis składa rodzic opiekun ustawowy niepełnoletniego uczestnika konkursu. 


