
KARTA ZGŁOSZENIA DO  KONKURSU NA OKŁADKĘ ŚWIĄTECZNEGO WYDANIA 

GAZETY „PULS GMINY JABŁONNA” 

Imię i nazwisko  

Imiona i nazwiska (w 

przypadku kat. rodzinnej) 

 

Wiek uczestnika / 

uczestników 
 

Szkoła i klasa (inf 

dowolna) 
 

Kategoria (proszę 

zaznaczyć właściwe) 

1. rodziny z dziećmi do 5 roku życia 

2. dzieci w wieku 6-9 

3. dzieci w wieku 10-13 

4. młodzież w wieku 14-18 

Numer kontaktowy do 

rodzica/opiekuna 
 

W przypadku kategorii rodzinnej – OŚWIADCZENIA WYPEŁNIAMY DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA OSOBNO 

 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a wyżej cytowanego rozporządzenia dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych, w wyżej wymienionym celu i zakresie tj. w celu  zgłoszenia udziału w konkursie organizowanym przez Centrum 

Kultury Gminy Jabłonna mojego dziecka: 

 

Imię i nazwisko dziecka:……………………………… Nazwa konkursu:……………………………………………………………………… 

 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobie przetwarzania 

danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych, publ. Dz. Urz. UE L Nr 119). 

 Zostałam/łem również  poinformowana/y o przysługujących mi prawach, tj. o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz 

prawie do ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, w takim samym trybie w jakim zgoda została 

wyrażona. Poinformowano mnie, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem.  

       .…………..………………………………………. 

                                                                                                  data i  czytelny podpis rodzica./opiekuna prawnego 

 

OŚWIADCZENIE-ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

 

W związku ze zgłoszeniem mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………….. 

do konkursu (nazwa konkursu) ………………………………………………………………………….., stosownie  do art. 6 ust.1 lit. a  

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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, publ. Dz. Urz. UE L Nr 119), oświadczam, że wyrażam zgodę na  umieszczanie zdjęć i filmów 

zawierających wizerunek mojego dziecka, w tym na publikowanie  imienia i nazwiska  przez Administratora Danych Osobowych, którym jest 

Centrum Kultury Gminy Jabłonna, zarejestrowany podczas  realizacji konkursu  w  broszurach, gazetkach, kronikach, tablicach oraz  w mediach 

(na stronie internetowej CKGJ: www.kultura.gminajablonna.pl oaz stronie internetowej Gminy Jabłonna: http://www.jablonna.lubelskie.pl/ na 

portalach CKGJ i Gminy Jabłonna w serwisie FB: https://www.facebook.com/centrumkulturyjablonna/ oraz 

https://www.facebook.com/gminajablonna/, ew. prasie i  telewizji).  

Ponadto Administrator poinformował mnie: 

1) że, niniejsza zgoda  może zostać  wycofana w każdym czasie w takiej samej formie, w jakiej zgoda została wyrażona. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

2) że, dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody i wizerunek nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu; 

3) że, niniejsza zgoda służy  promocji CKGJ, akcjom zwiększającym rozpoznawalność  Administratora, w celu marketingowym, a także 

w celu tworzenia broszur reklamowo-informacyjnych, gazetek i dokumentowaniu kronik. 

Oświadczenie niniejsze i powyższą zgodę składam na czas uczestniczenia w konkursie i do odwołania. 

 

Miejscowość i data:……………………………Czytelny podpis:………………………………………………………………….. 


