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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu plastycznego „Pocztówka z Ostrołęki” 

 (do wycięcia, wypełnienia i naklejenia na zgłaszaną pracę plastyczną) 

 

 

 

 

Konkurs Pocztówka z Ostrołęki 

Lp. Imię i nazwisko Uczestnika 

Konkursu 

 

1 Nazwa przedszkola/szkoły  

 

2 Grupa przedszkolna/ klasa  

 

3 Wiek Uczestnika  
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Załącznik do nr 2 do Regulaminu konkursu plastycznego „Pocztówka z Ostrołęki” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„POCZTÓWKA Z OSTROŁĘKI” 
 

☐ dziecko uczęszczające do ostrołęckiego przedszkola   

☐ uczeń klas I-III ostrołęckiej szkoły podstawowej 

 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU: 
1. IMIĘ I NAZWISKO:……………………………………………………………………………….. 

2. NUMER TELEFONU:……………………………………………………………………………... 

3. E-MAIL:……………………………………………………………………………………………. 

4. SZKOŁA:…………………………………………………………………………………………... 

 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z Regulaminem konkursu plastycznego „Pocztówka                     

z Ostrołęki”, który akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień. 

 

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

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu 

 

 

 

 Dla rodziców i opiekunów prawnych 

Oświadczam, że zapoznałem się z REGULAMINEM konkursu i go akceptuję. Wyrażam zgodę na 

udział mojego dziecka………………………………………………………………….. 

w Konkursie Pocztówka z Ostrołęki organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. 

Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym udostępnianie wizerunku mojego 

dziecka do celów Konkursu oraz upublicznienie tych danych (imię, nazwisko, szkoła/przedszkole). 

Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatną prezentację prac na wystawie pokonkursowej oraz 

wykorzystanie ich w publikacjach informacyjnych, a także  na publikację zdjęć z uroczystości 

finałowych z udziałem mojego dziecka. Zostałem powiadomiony, że wyrażenie zgody jest 

dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania. Oświadczam,                   

że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

 

                                          

……………………….                                 ………………………………………………………...                                                                                  
(miejscowość, data)                               (czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu) 
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Zgoda do klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych                         

w zgłoszeniu udziału w Konkursie Pocztówka z Ostrołęki w celu przeprowadzenia oraz 

organizowanego  przez Miejska Bibliotekę Publiczną im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce                  

ul.  Głowackiego 42. 

 

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

(miejscowość, data)           (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu) 

 

Klauzula RODO w stosunku do uczestników  Konkursu Pocztówka z Ostrołęki Informujemy: 
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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, 

informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika  Konkursu   Pocztówka z Ostrołęki jest Miejska 

Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego  w Ostrołęce ul.  Głowackiego 42,                                    

e-mail:biblioteka@mbpostroleka.pl   tel. 29 764 21 51, reprezentowana przez Dyrektora. 

2. Inspektorem ochrony danych w Bibliotece jest Pan Leszek Kleczkowski, adres e-mail: 

iod@mbpostroleka.pl  tel. 29 764 21 51 

3. Dane osobowe osoby biorącej udział w Konkursie  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia                   

i promocji  Konkursu Pocztówka z Ostrołęki, poprzez opublikowanie nazwiska Uczestnika 

Konkursu oraz udostępnianie wizerunku w mediach społecznościowych MBP, stronie 

www.mbpostroleka.pl oraz  lokalnych mediach. Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub 

dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – 

podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 

ust.1 lit. F RODO) 

4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

5. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody                                   

na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania                        

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody                      

w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora. 

7. Ponadto Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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