
                                                                                                                                                             zał. nr 2 

 

OSWIADCZENIE RODZICA DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „SOP HEJT” 

organizowanego przez GOKiS Pcim  2020 

 

             Imię i nazwisko rodzica                                                                             telefon kontaktowy 

 

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

 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………w konkursie 

fotograficznym STOP HEJT organizowanym przez GOKiS Pcim. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się  wraz z 

dzieckiem z regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Regulamin dostępny na stronie www.kliszczacy.pl 

                                                                                                                 ……………………………………………………. 
                                                                                                                                                                        podpis rodzica/ opiekuna 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka 

zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości  zorganizowanych przez  GOKiS w Pcimiu oraz związanych z uczestnictwem 

w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach oraz ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i 

publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko na stronie internetowej GOKiS w Pcimiu, profilach internetowych 

zarządzanych przez  GOKiS w Pcimiu  pn. Kulturalna Gmina Pcim (facebook, youtube) oraz w mediach i prasie w celu 

informacji i promocji GOKiS w Pcimiu.  
                                                                                      *zgadzam się/nie zgadzam  

 

                                                                                                                               ………………………………………………… 

                                                                                                                                    podpis rodzica/opiekuna                                        

Zgodnie 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 ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i 

nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu domowego, komórkowego lub do pracy) oraz danych osobowych (imię i 

nazwisko, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców, adres zamieszkania, numer telefonu, 

dane o stanie zdrowia) mojego dziecka w celu realizacji zadań wynikających z działalności statutowej GOKiS w Pcimiu . 

  

                                                                                      *zgadzam się/nie zgadzam                                         

* nie potrzebne skreślić bądź prawidłowe podkreślić 

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

                                                                                                              podpis rodzica/opiekuna 

 
Podstawa prawna: 

1. 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 

2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) - Art.81 i 83 
3. Kodeks Cywilny - Art. 23 i 24 
4. Ustawa z dnia 25.10.1991  r. o organizowaniu i  prowadzeniu działalności kulturalnej  

 

http://www.kliszczacy.p/

