
Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu plastycznego  

„Odkrywamy Śląsk bez smogu” 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko autora 
 

 

 

 

 

Wiek uczestnika 
 

 

 

 

 

Nazwa i adres instytucji zgłaszającej 

uczestnika konkursu 
 

 

 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna 
 

 

 

 

 

Telefon kontaktowy i e-mail 
 

 

 

 

 

Kategoria wiekowa 
 

 

 

 

 

Kategoria konkursowa 
 

 

 

 

 

 



      
  Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu plastycznego  

„Odkrywamy Śląsk bez smogu” 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIA 

 

KLAUZULA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

 

Zgodnie z artykułem 13 i 14 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. z póź. zm. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MIEJSKI DOM KULTURY „BOGUCICE-ZAWODZIE”  

w KATOWICACH (40-213) ul. Markiefki 44a, NIP 954 00 01 344, 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie zgody lub w celu realizacji 

Konkursu „Po drugiej stronie tęczy” i nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że 

uprawnionym na mocy przepisów prawa, 

 Na mocy artykułu 7 pkt 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. z póź. zm. posiada Pan/Pani Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, 

 na podstawie art. 13 pkt. 2 posiada Pani Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

 na podstawie art. 13 pkt. 2 przysługuje Pani/Panu Prawo do kontroli przetwarzania danych 

(sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia), 

 na podstawie art. 13 pkt. 2 ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 na podstawie art. 13 pkt. 2 ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 podanie swoich danych MIEJSKIEMU DOMU KULTURY „BOGUCICE-ZAWODZIE” jest dobrowolne. 

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pomocą 

poczty tradycyjnej lub elektronicznej iodo@mdkbogucice-zawodzie.pl  

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

W związku z uczestnictwem w Konkursie plastycznym „Odkrywamy Śląsk bez smogu” organizowanych 

przez Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / 

danych mojego dziecka / podopiecznego. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) moje dane osobowe / dane mojego dziecka / podopiecznego będą przetwarzane wyłącznie w celu 
Organizacji Konkursu Plastycznego „Odkrywamy Śląsk bez smogu” , 

2) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udziału w zajęciach MDK, 

3) mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych / danych mojego dziecka / podopiecznego oraz 
ich poprawiania. 

 



 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU: 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka / podopiecznego przez MDK 

„Bogucice – Zawodzie” w formie zdjęć (foto), nagrań (video) oraz  w publikacjach, w prasie oraz w Internecie,  

w których uczestniczy  moje dziecko zgodnie z ustawą z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.): 

1) udzielam zgody na korzystanie z wizerunku mojego dziecka / podopiecznego wyłącznie do celów 
niekomercyjnych, informacyjnych i edukacyjnych, w każdej formie i z użyciem wszelkich środków 
technicznych, w tym na stronie internetowej MDK, bez konieczności wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu, 
na wszystkich, znanych w dacie podpisania niniejszego formularza, polach eksploatacji. 

2) Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas 
poszczególnych działań mogą zostać umieszczone na stronie internetowej MDK, portalach 
społecznościowych, wykorzystane w materiałach promocyjnych, publikacjach, spotach i nagraniach oraz 
zostaną udostępnione Urzędowi Miasta Katowice, jak wyżej. 

3) Rozpowszechnianie, o którym mowa w pkt 2, ust. 1 następować będzie bez ograniczeń terytorialnych, 
bezterminowo, wyłącznie do celów niekomercyjnych, służących promocji konkursu. 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE DZIEŁA / UTWORU: 

Upoważniam MDK „Bogucice – Zawodzie” do nieodpłatnego wykorzystania utworu / dzieła powstałego  
w związku z uczestnictwem w Konkursie Plastycznym „Odkrywamy Śląsk bez smogu” wyłącznie  
do celów niekomercyjnych, informacyjnych i edukacyjnych, w każdej formie i z użyciem wszelkich środków 
technicznych, w tym na stronie internetowej MDK, portalach społecznościowych, bez konieczności wypłaty 
wynagrodzenia z tego tytułu, na wszystkich, znanych w dacie podpisania niniejszego formularza, polach 
eksploatacji. 

 

 

…………………………….. 

Imię i nazwisko 

 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
      (podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego) 

 

 

 


