
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu plastycznego pod tytułem:  
 

„Udekoruj naszą śmieciarkę” 
 

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………….…………………………………………………… 

Nazwa szkoły, klasa:         ………………………………………………………………………….…….……………………………   

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

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka: ……………………………………………………………………….……. 

Adres do korespondencji: ………………………………………….……………………………………..………………………… 

Telefon kontaktowy: ……………………....………………………………………………………………..…………………………. 

I. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie plastycznym. 

II. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Plastycznego pod tytułem: 

„Udekoruj naszą śmieciarkę” Organizowanym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Hrubieszowie, a także akceptuję określone 

w nim zasady.  

III. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie 

stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych 

z Konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronach internetowych i profilach 

w portalach społecznościowych organizatorów oraz w innych formach utrwaleń. 

 

……………………………………………………………………….. 
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

 

Wyrażam/Nie wyrażam* zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronach 

internetowych i profilach w portalach społecznościowych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Hrubieszowie w publikacjach dotyczących Konkursu 

„Udekoruj naszą śmieciarkę”, w szczególności informujących o jego wynikach. 

Wyrażam/Nie wdrażam* zgodę na upublicznianie wizerunku mojego dziecka na stronach 

internetowych bądź w innych mediach społecznościowych w celu promocji w/w Konkursu.  

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o możliwości wycofania zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

……………………………………………………………………….. 
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka 

 

 

 

Załącznik: 

1. Praca konkursowa 

 

* niewłaściwe skreślić  



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Na podstawie 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 oraz 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej RODO) 

Organizator informuje, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu, rodziców/opiekunów 

prawnych dziecka  jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. 

z siedzibą w Hrubieszowie, ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt: iod@pgkimhrubieszow.pl. 

3. Dane osobowe uczestników Konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych będą 

przetwarzane na podstawie ich zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach organizacji, 

promocji i przeprowadzenia Konkursu „Udekoruj naszą śmieciarkę” oraz publikacji 

informacji o laureatach. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być użytkownicy stron internetowych i portali 

społecznościowych administratora w związku z publikacją informacji o laureatach Konkursu. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji 

i podsumowania oraz przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów, 

o których mowa w pkt 3, tejże klauzuli. 

6. Rodzic/opiekun prawny ma prawo dostępu do danych osobowych swoich i dziecka, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

7. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bądź zgłoszenia żądania 

usunięcia danych osobowych pozyskanych w toku Konkursu należy zwracać się do 

administratora na adres podany w pkt 1 lub kierując wiadomość na maila: 

iod@pgkimhrubieszow.pl. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych 

z przeprowadzeniem Konkursu. 

10. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu w sposób 

zautomatyzowany. 
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