
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU: 

1. IMIĘ I NAZWISKO: ……………………………………………………………………………….. 

2. KATEGORIA WIEKOWA ( wg. regulaminu): ………………………………………….. 

4. NUMER TELEFONU RODZICA/OPIEKUNA: ……………………………………………. 

6. MIEJSCOWOŚĆ: …………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu na „ NAJBARDZIEJ WYPASIONEGO WOJA I 

NAJSZYKOWNIEJSZĄ BIAŁOGŁOWĘ” który akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień. 

 

…………………………………………….. 
Data i podpis Uczestnika Konkursu 

 

 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka 
 
Ja niżej podpisany/a* oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym* dziecka oraz oświadczam: 
 
- na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego niepełnoletniego dziecka/dzieci*  
 
............................……….…………………………………………………………………...….……………………….......................... 

(imię i nazwisko dziecka/dzieci) 
 
utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, z wydarzenia zorganizowanego w ramach konkursu „NAJBARDZIEJ 
WYPASIONEGO WOJA I NAJSZYKOWNIEJSZEJ BIAŁOGŁOWY” wg następujących sposobów rozpowszechniania: 

 
1) na internetowej stronie gminy Cedynia  -   wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody 

- odpowiednio związane z tym przetwarzanie danych osobowych (wizerunek, imię, nazwisko, miejscowość) przez 
Muzeum Regionalne w Cedyni reprezentowany przez Dyrektora w celach promowania Muzeum Regionalnego 
w Cedyni. 
 

……..…………………….…………..………….............. 
Data oraz imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego* 

*Niepotrzebne skreślić 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (artykuł 13 RODO) 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Muzeum Regionalne w Cedyni reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w 
Cedyni, plac Wolności 4 74-50 Cedynia, tel. 91 4149 512 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 600 017 434, e-mail: info@michalniescioruk.pl 
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła 
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych) w celach promowania osiągnięć dzieci i młodzieży.  
4. Państwa dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom odbiorców:  
- osoby korzystające ze strony internetowej cedynia.pl, ckcedynia.pl, spcedynia.edupage.org, sppiasek.edupage.org 
5. Dane osobowe będą przechowywane do dnia wycofania zgody na ich dalsze przetwarzanie.  
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do 
Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
7. Informujemy również o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody spowoduje u administratora obowiązek 
nieumieszczania wizerunku dziecka wg podanych sposobów rozpowszechniania. 
10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane. 
11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych 
osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
 


