
OŚWIADCZENIE: 

• O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE PLASTYCZNYM ”WIELKANOCNE 

PISANKI” 

• O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

• O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU I AKCEPTACJĄ JEGO POSTANOWIEŃ 

 

Ja, rodzic/opiekun prawny dziecka……………………………………………………………………..…,   

                                                             Imię, nazwisko uczestnika konkursu 

ucznia klasy …………. Szkoły ………………………………………..…… w …………….……., niżej podpisany 

oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym „Wielkanocne pisanki” dla 

uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi szkół podstawowych  

Jednocześnie: 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych w celach związanych z realizacją 

konkursu; 

• wyrażam zgodę  na podanie na stronach internetowych Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie 

imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka, jeśli zostanie ono laureatem konkursu;  

• wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji  i celów promocyjnych 

konkursu na stronach internetowych Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. 

• Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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: 

 

1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest: Muzeum Archeologiczno-Historyczne       w 

Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67–200 Głogów, tel.: 76 833 30 38.  

2) W sprawach związanych z danymi osobowymi Pani/Pana oraz dziecka proszę kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych: iodo@amt24.biz, tel.: +48 76 300 01 40. 

3) Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane w celu uczestnictwa dziecka w konkursie,     w tym 

przede wszystkim w celu wyłonienia laureatów konkursu i wydania nagród. 

4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a RODO – zgoda w celu realizacji 

przeprowadzenia konkursu. 

5) Odbiorca lub kategorie odbiorców danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka: Podmioty upoważnione na 

podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

6) Dane przetwarzane będą do zakończenia realizacji zadań związanych z organizacją konkursu lub do czasu 

wycofania zgody.  

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania. 

8) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

10) Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 

11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału dziecka w konkursie.    

 

• Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem konkursu plastycznego „Wielkanocne pisanki”, organizowanego 

przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych oraz 

akceptuję jego zapisy (Regulamin dostępny jest na stronie: www.muzeum.glogow.pl). 

 

 

………………………………………….    ………………………………………… 

    (data)                        podpis składającego oświadczenie * 

 

* - oświadczenie podpisuje czytelnie  rodzic/ opiekun prawny uczestnika konkursu 

mailto:iodo@amt24.biz

