
załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu
na projekt maskotki gminnej

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA
NA UDZIAŁ W KONKURSIE

Ja niżej podpisany jako rodzic/opiekun prawny ( niepotrzebne skreślić)

…………………………………………………………………………………………………………
                                                         (imię i nazwisko uczestnika konkursu)

 Po  zapoznaniu  się  z  regulaminem  konkursu  wyrażam  zgodę  na  udział  w/w  dziecka  w
konkursie  na  projekt  maskotki  gminnej na  zasadach  określonych  w/w   regulaminie
konkursu,

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w/w dziecka tj. imię i nazwisko oraz
wizerunek  przez  Administratora  Danych  Osobowych  reprezentującego  Urząd  Gminy
Gniewoszów w celu realizacji promocji Gminy Gniewoszów na stronach administrowanych
przez Gminę Gniewoszów.

Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka oraz posiadam nieograniczoną 
zdolność do czynności prawnych. 

…………………………………….                                             ……………………………………..
        (miejsce i data złożenia zgody)                                                                                         (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA   PRACY

NAZWA MASKOTKI

WIEK

NAZWA SZKOŁY,  KLASA

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA 
PRAWNEGO

TELEFON KONTAKTOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA



 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem  jest  Wójt  i  Samorząd  Gminy  Gniewoszów:  ul.  Lubelska  16,  26-920

Gniewoszów, e-mail gmina@gniewoszow.pl, tel. 48 621 50 03
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod

adresem e-mail: iod@cbi24.pl; nr tel. 575-002-337.
3. Celem przetwarzania danych jest organizacja Konkursu na maskotkę Gminy Gniewoszów.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której

dane  dotyczą).  Podanie  danych  jest  dobrowolne.  Nieprzekazanie  danych  osobowych
skutkować będzie niemożnością zgłoszenia udziału w konkursie.

5. Dane  osobowe  będą  ujawniane  osobom  działającym  z  upoważnienia  administratora,
mającym  dostęp  do  danych  osobowych  i  przetwarzającym  je  wyłącznie  na  polecenie
administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. 

6. Ponadto  dane  osobowe  są  ujawniane  odbiorcom  strony  internetowej  administratora,  a
także  w  biuletynach  informacyjnych  „Moja  gmina  Gniewoszów”,  „Nasz  Powiat”,  oraz
kozienice24.pl. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj.
na czas organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji Konkursu na maskotkę
Gminy Gniewoszów.

8. Ma Pan/Pani prawo:
◦ dostępu do swoich danych osobowych;
◦ sprostowania nieprawidłowych danych;
◦ żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1

RODO;
◦ żądania ograniczenia przetwarzania danych;
◦ cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
*Rozporządzenie 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).

.................................................…
              czytelny podpis

mailto:gmina@gniewoszow.pl

