
Załącznik nr 1
KARTAZGŁOSZENIOWA

KONKURS CZYTELNICZO- PLASTYCZNY

Tytuł i autor utworu
literackiego …………………………………………………………………….

Tytuł pracy plastycznej…………………………………………………………

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

Wiek……………………………………………………………………………

Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu, w oparciu o art. 23 ust. 1
pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 2018, poz. 1000) .
Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.

PODPISY RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO

….........................................
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 2 w Puławach; ul. Norblina 17 zwany
dalej Organizatorem.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : rodo@cuwpulawy.pl, lub listownie na adres Organizatorów.
Dane osobowe będą przetwarzania przez Organizatora w celu organizacji konkursu, w związku z
wyrażeniem przez Państwa zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres organizacji i trwania konkursu „Poczytaj mi mamo”,
następnie przez okres 2 lat w celach informacyjnych i archiwalnych.
Posiadają Państwo prawo do żądania od Organizatorów dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń
oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
Państwa dane osobowe/dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych i brak zgody na ich
przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału konkursie.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.



Załącznik nr 2

ZGODARODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

NAUDZIAŁ WKONKURSIE

1. Wyrażam zgodę na udział w konkursie czytelniczo- plastycznym „Poczytaj mi, mamo!”
wraz z moim dzieckiem

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

.
(imię i nazwisko rodzica, dziecka)

organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 2 w Puławach.

2.
Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie przez Miejskie Przedszkole nr 2 w Puławach danych osobowych moich
oraz dziecka, w tym na umieszczenie imienia i nazwiska dziecka oraz moich danych na
stronie internetowej organizatora konkursu w postaci prezentacji prac uczestników
konkursu.

3.
Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody 1

na udostępnienie zdjęcia pracy mojego dziecka oraz mojej pracy literackiej na stronie
internetowej Miejskiego Przedszkola nr 2 w Puławach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) Miejskie
Przedszkole nr 2 w Puławach z siedzibą przy ul. Norblina 17 informuje, że:

jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją konkursu „Poczytaj mi,
mamo!”
z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Puławach można skontaktować się
osobiście lub korespondencyjnie pisząc na adres: 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 83, telefonicznie pod
numerem telefonu 81 458 63 09 lub elektronicznie pisząc na adres e-mail: rodo@cuwpulawy.pl,
państwa dane osobowe/dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celu organizacji i właściwego
przeprowadzenia konkursu,
dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych,
dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora danych,
upoważnionym przez niego do przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom, którym zleci on
usługi związane przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie



umowy z Administratorem danych i tylko zgodnie z jego poleceniami. Odbiorcami danych mogą być także
instytucje upoważnione z mocy prawa,
państwa dane osobowe/dane osobowe dziecka będą przetwarzane do zakończenia realizacji celów, dla
jakich dane były przetwarzane lub do czasu wycofania zgody przy czym konsekwencją wycofania zgody
może być brak możliwości udziału Państwa dziecka w konkursie,
mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że
przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na
Administratorze danych), 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,
państwa dane osobowe/dane osobowe dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu,
państwa dane osobowe/dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich,
mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż
przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
(miejscowość i data) (podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu)


