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KARTA ZGŁOSZENIA 

do 5 edycji konkursu  
„Kaszubska kartka z życzeniami  

na Boże Narodzenie” 
(dla uczniów) 

 
 
1. Nazwisko i imię  ......................................................................  
 
2. Telefon  .....................................................................................  
 
3. Szkoła(nazwa i adres)  ...........................................................  

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

 
4. Klasa  .........................................................................................  
 
Oświadczam ,że  

☐ powyższe dane są prawdziwe i aktualne a praca   
konkursowa jest wynikiem samodzielnej pracy autora. 
☐ zapoznałem się z Regulaminem konkursu oraz zasadami 
przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu 
 

 

 
 

........................………………… 
podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH   

 
Ja, niżej podpisana/y 
 
  .............................................................................................................................. 

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 
 

będąc rodzicem lub opiekunem prawnym: 
 

 ................................................................................................................................ 
imię i nazwisko oraz klasa dziecka 

 

1.  
☐Wyrażam zgodę* 

☐ Nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie danych osobowych ww. dziecka. 
(UWAGA: zgoda na przetwarzanie danych jest 
dobrowolna, ale konieczna do uczestnictwa 
w konkursie) 

2.  
☐Wyrażam zgodę* 

☐ Nie wyrażam zgody  

na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas 
5 Konkursie „Kaszubska kartka z życzeniami na Boże 
Narodzenie” oraz wręczania nagród konkursu 

3.  
☐ Wyrażam zgodę* 

☐ Nie wyrażam zgody 

na wykorzystanie tego wizerunku poprzez 
umieszczenie zdjęć na stronie internetowej oraz 
Fanpage na Facebooku  Organizatorów. 

4.  
☐ Wyrażam zgodę* 

☐ Nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie w mediach w celach 
informacyjnych i promocyjnych. 

* (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 
 
Wyrażona zgoda dotyczy nieodpłatnego używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie 
mojego wizerunku/wizerunku małoletniego uczestnika zarejestrowanego podczas 
konkursu, poprzez umieszczanie tych zdjęć na stronach internetowych Organizatorów 
oraz w innych mediach w celu informowania o przebiegu konkursu oraz w celu 
promocyjnym. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, 
czasowo ani terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji. Zostałem/am 
poinformowana, że zgoda może być wycofana w każdym momencie. Mam prawo do 
żądania usunięcia danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na używanie, wykorzystanie 
i rozpowszechnianie wizerunku dokonane przed jej cofnięciem. Ponadto oświadczam, 
że nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku obejmuje także 
wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, 
opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem 
dowolnego medium na potrzeby opublikowania we wskazanych celach. 
 
 

…………………………………………………………………………… 
data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego 


