
O ś w i a d c z e n i e 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że: 

 

1.  wyrażam zgodę na udział mojego syna / córki / podopiecznego*:  

………….……………………………………………, ucz. klasy ………………………..... 

(imię i nazwiska dziecka) 

szkoły: ……………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres szkoły) 

w „Konkursie Plastycznym na Plakat i Hasło Promujące Rodzinną Pieczę Zastępczą”, 

organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie  

 

2.  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego*, w tym 

m. in. publikację jego imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej, w prasie 

lokalnej oraz socjal media przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w 

Krotoszynie, ul. Floriańska 10, w zakresie związanym z realizacją Konkursu na Plakat i Hasło 

Promujące Rodzinną Pieczę Zastępczą, 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) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).  

 

3.  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie. 

 

4.  zostałem poinformowany, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn. 

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wymienionego konkursu. Administrator 

danych osobowych może przekazać dane upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów 

prawa. Dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim ani też organizacji 

międzynarodowej, nie będą również podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zarządzenia 

zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku.   

 

5.  rozumiem, iż zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem na 

rzecz Organizatora – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie majątkowych 

praw autorskich, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich 

i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego 

typu, wydawanych przez PCPR oraz w Internecie.  

 

…….………………………………………………………..  

  Miejscowość, data, czytelny podpis Rodzica / Opiekuna  

*niepotrzebne skreślić 


