
KARTA ZGŁOSZENIA 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka, 2019 r. 

Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku 

 

Godło (pseudonim)……………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko autora ………………………………………………..……………….………… 

Wiek………………………………………………………………….………….….………….… 

Telefon kontaktowy, e-mail……………………………………………….……….…………..… 

Szkoła (nazwa i adres)…………………………………………….…………..……….…….….... 

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

Imię i nazwisko nauczyciela……………………………………………..…………………...…. 

 

Zgody i oświadczenie 
 

Proszę wstawić znak „X” w odpowiednie kratki 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .….………….…………...…………………………….  
 

……………………………………………………(imię i nazwisko dziecka) w Ogólnopolskim 

Konkursie Poetyckim im. Janusza Korczaka, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury 

w Płocku. 

 

warzanie danych osobowych mojego dziecka w celu wzięcia udziału 

w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Janusza Korczaka. Jestem świadomy/świadoma, że 

zgoda jest dobrowolna, i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, jak również tego, że brak zgody 

lub jej wycofanie będzie skutkować niemożliwością przystąpienia do udziału w konkursie lub 

uniemożliwi ocenienie i nagrodzenie pracy przez organizatora.  

zgodę na nieodpłatną publikację pracy mojego dziecka wraz z oznaczeniem imienia 

i nazwiska autora pracy oraz wieku, klasy, nazwy szkoły.  

 

…..…………………………………………… 
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Klauzula informacyjna
 

1. Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku, ul. Tumska 9 a.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@zjoplock.pl 

3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Janusza Korczaka, 

zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą oraz regulaminem.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie wykorzystanie wizerunku.  

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w każdym momencie, co 

skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału w konkursie.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ich usunięcia lub wycofania zgody. W zakresie wykorzystania 

wizerunku dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny 

wniosek złożony do Administratora danych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych podanych organizatorowi, prawo 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. 

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych. 


