
1. W konkursie może wziąć udział każdy. Przez uczestnika Konkursu rozumie się dzieci, które 

posiadają zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w Konkursie – wzór zgody stanowi 

załącznik nr 1. 

2. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych 

osobowych – załącznik nr 2. 

3. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach ogłosi zwycięzców w mediach 

społecznościowych podając imię i nazwisko laureata konkursu. 

4. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki przeprowadzać będzie fotorelację z wręczenia nagród 

uczestnikom. Zdjęcia zostaną umieszczone na stronach internetowych organizatora w celu 

udokumentowania wydarzenia oraz w celach promocyjnych.  

 

Załącznik nr 1 

ZGODA NA UCZESTNICTWO  W KONKURSIE  

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ………………………………………………………………. 

w konkursie organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Grębocicach.  . Oświadczam, 

że zostałam/łem poinformowana/y, iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu 

do treści danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej zgody. 

 

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

                                                                              (data i czytelny podpis uczestnika/ rodzica/opiekuna 

prawnego) 

 

Załącznik nr 2 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 

(RODO), informujemy Państwa, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka  

w Grębocicach, ul. Kościelna 21, 59-150 Grębocice. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 300 01 40, mail: iodo@amt24.biz 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w konkursie. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) – osoba, 

której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym 

lub większej liczbie określonych celów – imię i nazwisko dziecka, wiek, imię i nazwisko 

rodzica/opiekuna prawnego, adres e-mail, dane wizerunkowe, numer telefonu. 

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów 

powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

mailto:iodo@amt24.biz


6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 

zostały zebrane. W szczególności dane mogą być również przetwarzane przez wynikający  

z przepisów prawa okres związany z dochodzeniem i przedawnieniem roszczeń. 

7. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

również profilowaniu. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze 

przetwarzanie, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie 

wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem 

Administratora. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia 

zgody nie będzie miało wypływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej 

wycofania. 

10. Posiada Pani/Pan prawo: wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa, 

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie 

brakiem możliwości udziału w konkursie. 

 


