
 Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH - RODO 
 
 

………………..……….……………. 
                         (miejscowość, data) 

………………..……….……………. 
             (imię i nazwisko rodzica, opiekuna) 

 

Jako opiekun prawny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 
dziecka:.......................................................................................................  
wiek……………(lat), klasa ……………………… Zgoda udzielana jest wyłącznie do 
przetwarzania danych oraz ich udostępniania na potrzeby konkursu plastycznego  
„Św. Jan Paweł II – Papież Polak” organizowanego przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Żyrakowie, zgodnie z Ustawą  z dnia 29.08.1997) r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. Nr133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz 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 (RODO) 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych). 
Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia, nazwiska, miejsca 
nauki i wieku mojego dziecka w związku z udziałem w konkursie. 

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest GBP w 
Żyrakowie. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak 
konieczne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. 
 
………………..……………………                                            …………………………………………………….. 

 ( data i czytelny podpis uczestnika)                                                (data i czytelny podpis rodzica, opiekuna) 

 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

 
 
Jako opiekun prawny wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego 
niepełnoletniego dziecka (imię i nazwisko dziecka) 
………………………………………………………. w przypadku wyłonienia jako laureata 
bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w konkursie plastycznym pn. „Św. Jan 
Paweł II – Papież Polak” (zgodnie z Art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr80 poz. 904) 
poprzez zamieszczenie danych osobowych, miejsca nauki uczestnika, wykonanych 
fotografii w publikacji na stronie internetowej GBP oraz w mediach. Niniejsza zgoda 
nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie; W związku z otrzymaniem zgody na 
przetwarzanie danych, należy podać osobie, której dane dotyczą, wszystkie informacje 
zgodnie z art. 13 RODO wymagane przy zbieraniu danych osobowych. 
 
………………..……….……                                                       ..………………………… 
( data i czytelny podpis uczestnika)                                                               (data i czytelny podpis rodzica)  

 


