
Konkurs fotograficzny dla dzieci i rodziców pt.; „ Cztery pory roku w obiektywie
aparatu– jesień” zorganizowany przez Przedszkole Publiczne „Karmelkowy Zakątek” 

ul. Zbożowa 4, 30-002 Kraków.

Proszę wstawić znak „X”

Wyrażam zgodę na udział  mojego dziecka …………………………………….…….
(imię i nazwisko dziecka) w konkursie fotograficznym „Cztery roku w obiektywie aparatu –
jesień” organizowanym przez Przedszkole Publiczne „Karmelkowy Zakątek” w Krakowie.

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuje regulamin konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu wzięcia
udziału w konkursie fotograficznym „Cztery pory roku w obiektywie aparatu – jesień”.

Wyrażam zgodę na  publikację  pracy  (zdjęć  konkursowych)  mojego  dziecka  wraz  
z  oznaczeniem imienia  i  nazwiska  dziecka  oraz  nazwy przedszkola.  Zgoda  ma  charakter
nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania.

…………………………………………………..

                 Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych jest Przedszkole Publiczne „Karmelkowy Zakątek”, ul. Zbożowa 4,
30-002 Kraków.

2. Kontakt  z  Inspektorem Danych Osobowych –  p.  Małgorzatą  Małkiewicz jest  możliwy za
pośrednictwem adresu mailowego: iod@centrumrodzinki.pl.

3. Państwa dane są przetwarzane w celu wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Cztery
pory roku w obiektywie aparatu – jesień” zgodnie z udzieloną przez Państw zgodą.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w każdym

momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału w konkursie fotograficznym.
6. Dostęp  do  danych  osobowych  będą  mieć  wyłącznie  upoważnieni  pracownicy  w  zakresie

niezbędnym do realizacji założeń konkursu fotograficznego.
7. Państwa dane  będą  przetwarzane  przez czas  trwania  konkursu.  W zakresie  wykorzystania

zgodny na publikację zdjęć dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody, której
można dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora danych.

8. Posiadacie  Państwo  dostęp  do  danych  osobowych,  do  ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały
profilowaniu.

10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych  (ul.  Stawki  2,  00-193 Warszawa)  gdy uzna Pani/Pan,  że  przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

mailto:iod@centrumrodzinki.pl


Konkurs  fotograficzny  pt.,  „Cztery  pory  roku  w  obiektywie  aparatu  -

jesień”

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………

Wiek dziecka……………. Grupa:………………………………

Imię i nazwisko Rodzica/opiekuna……………………………………………………..


