
Załącznik nr 1 
do Karty Zgłoszeniowej 

 
Konkurs organizowany przez Człuchowskie Towarzystwo Polsko – Francuskie 

 w roku 2020 z okazji Dni Kultury Francuskiej w Człuchowie. 

 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA/UCZNIA 
(dot. dziecka poniżej 16 roku życia) 

 

 
……………………………………………………        

         (Miejscowość, dnia) 
 
Ja, niżej podpisana/y 
 
………………………………………………………………………………….…. 
(imię i nazwisko obojga rodziców/ opiekunów) 

 
 
Oświadczam, że : 

 

☐ wyrażam zgodę*) na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas wręczania nagród w Konkursie 

organizowanym przez Człuchowskie Towarzystwo Polsko – Francuskie w roku 2020  z okazji Dni 

Kultury Francuskiej w Człuchowie. 

 

☐ nie wyrażam zgody 

☐ wyrażam zgodę*) na wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronach internetowych 
organizatorów  ☐ nie wyrażam zgody 

 

☐ wyrażam zgodę*) 

 
na przetwarzanie w mediach w celach informacyjnych i promocyjnych  

☐ nie wyrażam zgody 

 
*) proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
imię i nazwisko dziecka, klasa 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 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 przyjmuję do wiadomości że: 

1. Administratorem przekazanych danych jest Człuchowskie Towarzystwo Polsko - Francuskie w Człuchowie. W celu 
skontaktowania się z Organizatorem można zadzwonić pod nr tel. 606 752 820 lub napisać na adres e-mail: 
biuro@tpf.czluchow.org.pl  

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach archiwizacyjnych 
i rozliczalności wymaganej przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, a także publikacji 
informacji o laureatach Konkursu:  

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. -  wyrażonej dobrowolnie zgody; 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi przystąpienie do Konkursu;  
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich 

obowiązków służbowych; 
6. Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji 

międzynarodowych ani przetwarzania go w celu innym niż cel, w którym dane zostały utrwalone. Uwaga: Regulamin 
niektórych mediów społecznościowych może informować o takim przekazywaniu. 

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów  

8. Mam prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO). prawo 

kontaktu z Inspektorem ochrony danych (iodo@pbw.slupsk.pl)  

9. Mam także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody można 

złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją 

wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania Państwa danych przez administratora. 

10. Organizator nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się na automatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu. 

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

 (data i czytelne podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych) 

mailto:biuro@tpf.czluchow.org.pl


Załącznik nr 1 
do Regulaminu 

 
Konkurs organizowany przez Człuchowskie Towarzystwo Polsko – Francuskie 

 w roku 2020 z okazji Dni Kultury Francuskiej w Człuchowie. 

 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA/UCZNIA 
(dot. ucznia powyżej 16 roku życia) 

 

 
……………………………………………………        

         (Miejscowość, dnia) 
 
Ja, niżej podpisana/y 
 
………………………………………………………………………………….…. 
(imię i nazwisko) 

 
 
Oświadczam, że : 

 

☐ wyrażam zgodę*) na rejestrowanie mojego wizerunku podczas wręczania nagród w Konkursie 
organizowanym przez Człuchowskie Towarzystwo Polsko – Francuskie w roku 2020 
z okazji Dni Kultury Francuskiej w Człuchowie. 
 
 

☐ nie wyrażam zgody 

☐ wyrażam zgodę*) na wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronach internetowych 
organizatorów  ☐ nie wyrażam zgody 

 

☐ wyrażam zgodę*) 

 
na przetwarzanie w mediach w celach informacyjnych i promocyjnych  

☐ nie wyrażam zgody 

 
*) proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
imię i nazwisko, klasa 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 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 przyjmuję do wiadomości że: 

11. Administratorem przekazanych danych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku Filia nr 2 w Człuchowie. W 
celu skontaktowania się z Organizatorem można zadzwonić pod nr tel. 606 752 820 lub napisać na adres e-mail: 
biuro@tpf.czluchow.org.pl  

12. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach archiwizacyjnych 
i rozliczalności wymaganej przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, a także publikacji 
informacji o laureatach Konkursu:  

13. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. -  wyrażonej dobrowolnie zgody; 

14. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi przystąpienie do Konkursu;  
15. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich 

obowiązków służbowych; 
16. Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji 

międzynarodowych ani przetwarzania go w celu innym niż cel, w którym dane zostały utrwalone. Uwaga: Regulamin 
niektórych mediów społecznościowych może informować o takim przekazywaniu. 

17. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów  

18. Mam prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO). prawo 

kontaktu z Inspektorem ochrony danych (iodo@pbw.slupsk.pl)  

19. Mam także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody można 

złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją 

wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania Państwa danych przez administratora. 

20. Organizator nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się na automatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu. 

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

 (data i czytelny podpis ucznia) 

mailto:biuro@tpf.czluchow.org.pl

