
 

 

 
Zgoda na uczestnictwo w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM   

 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka (w 

przypadku niepełnoletniego uczestnika zgodę podpisuje rodzic/opiekun) 

………………………………………………………….(imię i nazwisko, wiek uczestnika) w KONKURSIE 

FOTOGRAFICZNYM „ŻTC BIKE RACE W OBIEKTYWIE MŁODYCH MIESZKAŃCÓW POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO 

oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, oceny 

wykonanej pracy i poinformowania o wyniku konkursu.  

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację przygotowanych przez moje dziecko zdjęć na stronach 

internetowych oraz mediach społecznościowych organizatorów konkursu: elektrykzyrardow.pl, ztc.pl.  

 

Wyrażenie zgód jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w konkursie. 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych 

uczestnika konkursu.                                                                                 
                                                                                                              
………………………..………………………………………………………. 
            (data i podpis opiekuna prawnego ) 

 
Zgoda na przetwarzanie wizerunku laureata  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia 

jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w konkursie „ŻTC bike race w obiektywie 

młodych mieszkańców powiatu żyrardowskiego”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii 

wraz z informacją o imieniu i nazwisku oraz miejscu nauki uczestnika konkursu na stronach 

internetowych oraz mediach społecznościowych organizatorów konkursu w celu promocji laureatów 

konkursu i samego wydarzenia elektrykzyrardow.pl, ztc.pl.  

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie ma wpływu na uczestnictwo w konkursie. Zgoda nie jest 

ograniczona czasowo i może zostać cofnięta w dowolnym momencie.  

 

…………………………………………………………………………… 
(data i podpis opiekuna prawnego) 

 
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu 
  
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO:  

1. Organizatorami konkursu, czyli Administratorami Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana 
dziecka są Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie (96-300), ul. Bohaterów Warszawy 1, tel.: (46) 855 40 81, adres e-
mail: elektryk.zyrardowt@wp.pl reprezentowana przez dyrektora szkoły oraz Żyrardowskie Towarzystwo 
Cyklistów, Żyrardów (96-300), ul. Cieszyńska 5, tel. 601 287 932, e-mail: ztc@onet.eu.  

2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu: 



a) zakwalifikowania się i uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Administratorów danych 
zgodnie z regulaminem konkursu na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (podstawa art. 6 
ust. 1 lit. a RODO); 

b) przeprowadzenia procesu oceny prac konkursowych zgodnie z regulaminem na podstawie 
udzielonej przez Panią/Pana zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

c) popularyzacji konkursu, osiągnięć laureatów oraz działalności Administratorów realizowane jako 
zadanie w interesie publicznym (podstawa art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w przypadku wizerunku                        
na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 2 odbiorcą danych osobowych będą: 

a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu: firmy świadcząca usługi hostingu stron 
internetowych Administratorów, (odbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO);  

b) dane mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Sąd, 
Prokuratura) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu, a także po jego zakończeniu w celach 
promocyjnych oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane w celach 
archiwizacyjnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną wynikającą z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach lub z innych przepisów prawa. 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka mogą Państwo 
złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych oraz o kopię danych, sprostowanie danych, usunięcie danych 
przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych stronach internetowych, ograniczenie 
przetwarzania i przenoszenie danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu. Zakres każdego z tych praw 
oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może 
Pani/Pan korzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania Państwa danych przez 
Administratora. 

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 
lit a RODO), podanie danych jest dobrowolne i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w 
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych lub danych Pani/Pana dziecka 
narusza przepisy prawa.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie (za wyjątkiem zgody na przetwarzanie wizerunku, 
która nie ma wpływu na możliwość uczestniczenia w konkursie).  

9. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany           
i nie będą profilowane. Nie będą także przekazywane do państwa trzeciego. 

10. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można  się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z tym przetwarzaniem. Prosimy o kontakt na adres mailowy: iod@signum.edu.pl lub listownie 
na adresy podane w punkcie 1 z informacją, że wiadomość jest adresowana do inspektora ochrony danych.  

 

 


