
Karta zgłoszenia osoby niepełnoletniej  / Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku

XXVI WIELKOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ
BOŻONARODZENIOWĄ PLESZEW 2022

organizowany przez Dom Kultury w Pleszewie.

Imię ....................................................  Nazwisko ........................................................................

wiek ....................................... klasa .......................................................................................................

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu ………………………………………………

Nazwa, adres, telefon placówki…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..
(wypełniamy tylko w przypadku uczestników skierowanych przez placówkę)

Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
mojego dziecka ……………………………………………………………………... w celu udziału XXVI 
Wielkopolskim Konkursie Plastycznym Na Najpiękniejszą Kartę Bożonarodzeniową Pleszew 2022 
organizowanym przez Dom Kultury w Pleszewie, ul. Kolejowa 3 , 63-300 Pleszew.  

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

                czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 
1994 r. Dz.U.2019.0.1231 t.j. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez 
Dom Kultury w Pleszewie, ul. Kolejowa 3, 63-300 Pleszew wizerunku mojego dziecka utrwalonego w 
postaci zdjęć i filmów, wykonanych podczas XXVI Wielkopolskiego Konkursu Plastycznego Na 
Najpiękniejszą Kartę Bożonarodzeniową Pleszew 2022.

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie; obejmuje wszelkie formy publikacji, za 
pośrednictwem dowolnego medium; dotyczy umieszczenia wizerunku na: 
• w lokalnych mediach 
• serwisach lokalnych Miasta i Gminy Pleszew oraz facebook Dom Kultury

Wizerunek będzie wykorzystywany i rozpowszechniany w celach informacyjnych i promocyjnych przez 
Dom Kultury w Pleszewie, ul. Kolejowa 3, 63-300 Pleszew. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju 
form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu 
końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Zrzekam się niniejszym 
wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem Dom Kultury w 
Pleszewie, ul. Kolejowa 3, 63-300 Pleszew, z tytułu wykorzystania wizerunku mojego niepełnoletniego 
dziecka, na potrzeby wskazane w oświadczeniu.

                             ….………………………………………………………
                                    czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na prezentację / wystawienie w obiektach  Domu Kultury w Pleszewie,
ul. Kolejowa 3, 63-300 Pleszew prac konkursowych mojego dziecka, oraz ich publikowanie na:
• stronie internetowej Domu Kultury w Pleszewie, Kompaktowy Pleszew
• CKiS w Kaliszu, Galeria - Zajezdnia Kultury
• Fanpage facebook Domu Kultury w Pleszewie oraz instagram Zajezdnia Kultury
Prace konkursowe będą publikowane i rozpowszechniane w celu promocji działalności Domu Kultury w 
Pleszewie. 

..……………………………………………………..
               czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

PODPISANĄ PRZEZ RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY DOŁACZYĆ DO PRZESYŁANYCH PRAC



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, dalej zwane 
RODO) informujemy:

Administrator danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych, oraz danych osobowych niepełnoletniego uczestnika XXVI 
Wielkopolskiego Konkursu Plastycznego Na Najpiękniejszą Kartę Bożonarodzeniową Pleszew 2022 
jest Dom Kultury w Pleszewie z siedzibą w Pleszewie przy ulicy ul. Kolejowa 3. Można się z nami 
kontaktować, listownie ul. Kolejowa 3, 63-300 Pleszew; tel. (62) 720-67-57 ; e-mail: 
sekretariat@zajezdniakultury.pl

Inspektor ochrony danych

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Domu Kultury w Pleszewie jest Grzegorz Król. Można się z nim 
kontaktować poprzez pocztę elektroniczną, adres e-mail: sekretariat@zajezdniakultury.pl

Cele i podstawy przetwarzania

3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, oraz dane osobowe niepełnoletniego uczestnika konkursu w 
celu udziału w XXVI Wielkopolskim Konkursie Plastycznym Na Najpiękniejszą Kartę Bożonarodzeniową
Pleszew 2022. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych osobowych

4. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe, oraz dane osobowe niepełnoletniego 
uczestnika konkursu będą:

a) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora 
przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych

b) Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych
6. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe, oraz dane osobowe niepełnoletniego uczestnika konkursu 

do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają
tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2019.0.553
t.j.) – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia
c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
d) prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe
e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
art. 6 zgodność przetwarzania z prawem ust. 1 lit. a)

f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul Stawki 2 00-193 Warszawa

Informacja o wymogu podania danych osobowych

8. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne i nie jest 
wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych 
osobowych nie będą mieli Państwo możliwości realizacji, uczestnictwa w czynności, której zgoda dotyczy.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

9. Przetwarzanie Państwa danych osobowych, oraz danych osobowych niepełnoletniego uczestnika festiwalu 
nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 
22 ust. 1 i 4 RODO.


