
Załącznik nr 1 
Wypełniane przez rodzica/opiekuna prawnego w wypadku niepełnoletnich uczestników konkursu. 
 
 
 
 

 
Zgoda rodziców 

 
………………………………………………….. 

 
………………………………………………….. 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna/-ki) 
 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………..………………. 
 w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „Moje Małe i Duże Mikropodróże ” organizowanym przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Suszcu. 
 
 
 Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach 
promocyjnych i dokumentujących działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu. 
 
 
 
 

…................................................ 
(podpis rodzica lub opiekuna) 

 
 
 

Oświadczam, że posiadam pełne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. 
U., Nr 133 poz. 833 z póź. zm. 
 
- Administratorem podanych danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Suszcu przy ulicy Ogrodowej 22  
– Inspektor Ochrony Danych: kontakt listowny na adres administratora, email: iodo@kulturasuszec.pl 
- Celem przetwarzania danych jest udział w konkursie. 
- Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO 
- Zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w konkursie, następnie przechowywane w archiwum przez okres ustalony na podstawie prze-
pisów archiwalnych, podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury nr 1375 z dnia 16.09.2002 r. 
- Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi wsparcia, w tym w zakresie organizacji konkursu, jak i 
dokonywania rozliczeń, w tym usługi IT, usługi księgowe i inne usługi doradcze. 
- Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 
 * dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 * sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarza-
nie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku  wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
 * ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
 * wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)  
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania konkursu. Konsekwencją niepodania 
danych będzie brak możliwości powiadomienia laureatów oraz przyznania nagród. 

 
 
 

 
……....………………………. 

(podpis rodzica lub opiekuna) 



Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu fotograficznego „Moje małe i duże mikropodróże” 
 
 

Formularz zgłoszeniowy 
do konkursu fotograficznego „Moje małe i duże mikropodróże” 

 
1.  Imię i nazwisko: 

2.  Adres zamieszkania: 

3.  Telefon kontaktowy: 

4.  Adres e-mail: 

5.  Wiek: 

6.  Tytuł/tytuły prac: 

7.  Komentarz (nazwa obiektu, motywacja autora/autorki odnośnie wyboru przedmiotu, obiektu 
fotografii, refleksje itp.): 
 

8.  W przypadku przesłania do konkursu materiałów fotograficznych, zawierających wizerunek mojego 
dziecka/podopiecznego, oświadczam że wyrażam zgodę na jego nieodpłatne wykorzystanie w materiałach 
promocyjnych i dokumentujących działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu. 
 
 
    ………………………………………….                                        ………………………………………. 
          (miejscowość, data)                                                                        (podpis uczestnika/rodzica/opiekuna) 

9.  W przypadku przesłania do konkursu materiałów fotograficznych, zawierających wizerunek osób trzecich, 
oświadczam, że posiadam zgodę osób, których wizerunek znajduje się w nadesłanych materiałach, na nie-
odpłatne wykorzystanie ich wizerunku w materiałach promocyjnych i dokumentujących działalność Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Suszcu. 
 
 
    ………………………………………….                                        ………………………………………. 
          (miejscowość, data)                                                                        (podpis uczestnika/rodzica/opiekuna) 

10.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego zgodnie  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
 
    ………………………………………….                                            ………………………………………. 
          (miejscowość, data)                                                                        (podpis uczestnika/rodzica/opiekuna) 



11.  Wyrażam / nie wyrażam1 zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Suszcu, w celu przesyłania mi informacji o działalności i ofercie Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu. 
 
 
    ………………………………………….                                        ………………………………………. 
          (miejscowość, data)                                                                        (podpis uczestnika/rodzica/opiekuna)     
 

 
Prosimy o przesłanie niniejszego formularza (musi być odręcznie podpisany) wraz zdjęciami w formacie .jpg 
na adres: konkursy@kulturasuszec.pl 
Oświadczam, że posiadam pełne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. 
 
W II ETAPIE PRZYSYŁAMY WYWOŁANE ZDJĘCIA. 
 
 
 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 fizycz-
nych 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 z 04.05.2016, str. 1) informuję, że: 
 
·        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą  
w Suszcu przy ulicy Ogrodowej 22. 
·        Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez kontakt listowny na adres administratora lub e-mail: iodo@kulturasuszec.pl. 
·        Celem przetwarzania danych jest udział w konkursie. 
·        Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. 
·        Zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w konkursie, następnie przechowywane w archiwum przez okres ustalony na podstawie 
przepisów archiwalnych, podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury nr 1375 z dnia 16.09.2002 r. 
·        Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi wsparcia, w tym w zakresie organizacji konkursu, 
jak i dokonywania rozliczeń, w tym usługi IT, usługi księgowe i inne usługi doradcze. 
·        Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 
-   dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
-   sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych 
nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
-   ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
-   wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)  
·        Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania konkursu. Konsekwencją niepo-
dania danych będzie brak możliwości powiadomienia laureatów oraz przyznania nagród. 
 
 
 
….......................................................                                                        …........................................................ 
data i podpis rodzica lub opiekuna                                                            data i podpis uczestnika/uczestniczki                                                                                                                                                            
(w przypadku osób niepełnoletnich) 
 

                                                 
1 Niewłaściwe proszę skreślić 

mailto:iodo@kulturasuszec.pl

