
  

KONKURS PLASTYCZNY DLA MIESZKAŃCÓW SOPOTU 

„SOPOT – MOJE MIEJSCE NA ZIEMI” 

Załącznik nr 1.  

 
KARTA ZGŁOSZENIA Z OŚWIADCZENIEM 

 
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONKURSU: …………………………………………………………… 
 
KATEGORIA WIEKOWA: 
 

 dzieci 3 – 6 lat                             dzieci 7 – 10 lat                                  młodzież 11 – 17 lat 

                                 dorośli 18+                                   seniorzy 60+  
 
TYTUŁ PRACY: ………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Ja, …………………………………………………………………………………………………………………..  
                             (imię i nazwisko uczestnika konkursu lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego dziecka) 
 
e-mail:………………………………………………..……………  telefon kontaktowy………………...………  
 
oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu plastycznego „Sopot – moje miejsce na 
Ziemi”.   
 
Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu moich danych osobowych / 
danych osobowych mojego dziecka* w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z 
Rozporządzeniem 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).  
 
Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka* na 
stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora w Konkursu w publikacjach 
dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.  
 
Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez moje 
dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w publikacji 
okolicznościowej, na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora oraz w 
innych formach utrwaleń.  
 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że administratorem udostępnionych danych osobowych jest 
Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji z siedzibą w Sopocie, przy ul. Marynarzy 4, 81-835 Sopot 
(biuro@scop.sopot.pl). Administrator nie posiada inspektora ochrony danych. Przetwarzanie odbywa się na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak podania 
danych skutkuje brakiem możliwości udziału w niniejszym Konkursie organizowanym w ramach działań 
„Sopockich Domów Sąsiedzkich”. Administrator może przekazywać moje dane na podstawie przepisów 
prawa lub umowy powierzenia danych osobowych, w szczególności organom administracji publicznej. 
Udostępnione dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane 
osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu lub odwołania zgody oraz nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych. Przysługuje mi także prawo do cofnięcia  zgody 
w dowolnym momencie w formie pisemnego zgłoszenia (w tym e-mail) Administratorowi. Przysługuje mi 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do 
ochrony danych osobowych. 

 
 

………………………………..………….  
data, czytelny podpis 

 
*Niewłaściwe skreślić 


