
Załącznik nr 1 

do Regulaminu konkursu pt. „ Woda moja przyjaciółka” 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Do konkursu pt. pt. „ Woda moja przyjaciółka” 

 

Nazwa i adres placówki................................................................................ 

 

Imię i nazwisko autora.................................................................................. 

 

Wiek dziecka................................................................................................. 

 

Nazwisko opiekuna........................................................................................ 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść Regulaminu konkursu pt. „ Woda moja 

przyjaciółka” w ramach projektu ekologicznego dotyczącego wody, realizowanego przez 

Publiczne Przedszkole nr 3 w Radomsku w roku szkolnym 2020/2021 z WFOŚiGW w Łodzi 

 

……………………………………………………… 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 3 z siedzibą ul. 

Sierakowskiego 19, 97-500 Radomsko, tel. 44 685 44 40 adres email dyrektorpp3@radomsko.pl 



reprezentowaną przez Dyrektora Przedszkola; 

2) z inspektorem ochrony danych Arkadiuszem Zarębskim można się skontaktować dzwoniąc pod 

numer telefonu 786 816 337; 

3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

 osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 

jednym lub większej liczbie określonych celów; 

w celu realizacji konkursu pt. „ Woda moja przyjaciółka”w ramach projektu 

ekologicznego dotyczącego wody, realizowanego przez Publiczne Przedszkole nr 3 w 

Radomsku w roku szkolnym 2020/2021 z WFOŚiGW w Łodzi 

 

4)w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3,  dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami 

danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych. 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w pkt 3, a po tym czasie przez oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa tj. 25 lat zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

6) ma Pan/i prawo 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych przezeń danych osobowych; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych przezeń danych 

osobowych; 

 na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do 



organizacji międzynarodowych. 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia 

udziału w konkursie. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

�* Wyrażam zgodę 

�* Nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie przez Publiczne Przedszkole nr 3 moich i mojego dziecka danych osobowych w 

zakresie zawartych w karcie zgłoszeniowej w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem 

w/wym. konkursu. 

*właściwe zaznaczyć znakiem X 

 

……………………………………………………… 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

ZGODA NA KORZYSTANIE Z UTWORU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

Ja niżej podpisana/y*..………………………………..…………………………………………., 

Zamieszkała/y*………………………………………………………………………………..…, 

będący przedstawicielem ustawowym …………………………….…………………………, zwanego 

dalej „licencjodawcą”, na podstawie art. 41 ustawy z dnia z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych udzielam Publicznemu Przedszkolu nr 3 w Radomsku, reprezentowanemu 

przez dyrektora Mariolę Wawrykę, zwanemu dalej „licencjobiorcą”, nieodpłatnie zgody na 

bezterminowe korzystanie z pracy plastycznej opisanej w pkt 1 w zakresie wskazanym w pkt 2 (pola 

eksploatacji – sposoby korzystania z utworu). 

1 Przedmiotem niniejszej zgody jest udzielenie licencjobiorcy przez licencjodawcę licencji na 

korzystanie z autorskich praw majątkowych do pracy plastycznej stworzonej przez 

 

…………………………………………………………. 

 

w ramach Międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego pt. „ Woda moja przyjaciółka” 



2. Licencjodawca udziela licencjobiorcy prawa do korzystania z autorskich praw majątkowych do 

utworu opisanego w pkt 1, w zakresie następujących pól eksploatacji – sposobów korzystania z 

utworu: 

1) zwielokrotnienia utworu, w tym techniką cyfrową (digitalizacja); 

2) wprowadzaniu utworu, jak i jego części do pamięci komputera; 

3) publicznego wystawienia utworu w Publicznym Przedszkolu nr 3; 

4) publicznego udostępniania utworu w internecie na stronie internetowej licencjobiorcy, profilach 

internetowych zarządzanych przez licencjobiorcę – eTwinning, Facebook, Google dokumenty, 

YouTube; 

3 Zgoda ma charakter niewyłączny, tzn. licencjodawca może udzielić licencji na korzystanie 

z utworów, o których mowa w pkt 1, również innym osobom lub podmiotom. 

 

……………………………………………………………. 

Licencjodawca (czytelny podpis przedstawiciela ustawowego) 

 

* niepotrzebne skreślić 


