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(imię i nazwisko autora pracy) 

 
........................................................................................................................... 

(wiek, klasa, nazwa szkoły lub przedszkola) 
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(dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail) 

 
 

OŚWIADCZENIE  
 

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w organizowanym przez Urząd Miasta 
Bochnia konkursie plastycznym „BOCHNIA 766 LAT TEMU” 

 
Wyrażam zgodę na: 

 
- przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu  
w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a) RODO, 
- przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka podanych  
w karcie uczestnictwa w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a) RODO, 
- podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska dziecka, wieku, klasy, nazwy szkoły oraz 
miasta w związku z udziałem w konkursie plastycznym „BOCHNIA 766 LAT TEMU” w materiałach 
promocyjnych i informacyjnych, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora 
konkursu (www.bochnia.eu) i w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram), 
- utrwalenie i zamieszczenie przez organizatora wizerunku mojego dziecka w związku z jego udziałem 
w Konkursie na stronie internetowej organizatora i na portalach społecznościowych (Facebook, 
Instagram) w celach informacyjnych o przebiegu i wynikach ww. Konkursu, 
- wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przez moje dziecko pracy konkursowej wraz  
z wizerunkiem dziecka w materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z konkursem,  
w prezentacjach pokonkursowych. 
 

Oświadczam, że: 
 

- powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa jest wynikiem samodzielnej pracy 
mojego dziecka, 
- zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu plastycznego „BOCHNIA 766 LAT TEMU”, 
- zostałem/am poinformowany/a, że: 
1. Administratorem  danych osobowych jest Urząd Miasta Bochnia (dalej Urząd), reprezentowany przez 
Burmistrza Miasta, z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia. 
2. Urząd Miasta Bochnia wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod 
adresem e-mail: iod@um.bochnia.pl lub listownie na adres siedziby Urzędu. 
3. Dane uczestników będą przetwarzane w celu uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Urząd 
Miasta Bochnia i na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do dokonania zapisu uczestnika do 
udziału w konkursie, a w konsekwencji możliwości uczestnictwa w konkursie. 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 
zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy. Z uwagi na utrwalanie oraz 
późniejsze udostępnianie zdjęć w sieci Internet dane będą dostępne powszechnie i bezterminowo. 
6. Odbiorcami danych osobowych będą członkowie jury konkursu oraz osoby odtwarzające zdjęcia  
w Internecie. 
 



7. Posiadam prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania 
(poprawiania) swoich danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznam, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące 
przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych. 
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowania. 
 
 
 
 
 
        ………………………………………………. 
          data podpis rodzica/opiekuna 


