
    

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PUBLIKACJĘ 

WIZERUNKU UCZESTNIKA  KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  oraz  publikację wizerunku 
mojego syna/mojej córki, pozostającego pod moją opieką prawną 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………    
                                                            (imię/imiona i nazwisko dziecka) 

 

do celów  związanych  z organizacją przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina  w Kaliszu                       

37. Konkursu Plastycznego ŚWIAT DZIECKA 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania danych, które 

są konieczne do udziału w konkursie a także jego promocji. Oświadczam, że 

zapoznałam/em się również z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych 

osobowych w ramach konkursu ŚWIAT DZIECKA. 

 

 

………………………………………   …………………………………………………………………. 

Miejscowość, data    czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               INFORMACYJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
W 37. KONKURSIE PLASTYCZNYM  ŚWIAT DZIECKA 

 

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.Urz. UE L 119 z 04.05.2016,              
str. 1 ze zm.) informuję, że: 
 
1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Galeria Sztuki im. Jana 

Tarasina w Kaliszu, pl. św. Józefa 5, tel. 62 767-40-81, mail: galeria@tarasin.pl  

 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem : 

inspektor.odo@tarasin.pl  

3. Dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu organizacji, 

przeprowadzenia i promocji konkursu na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO;  

4. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim;  

5. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat od 

zakończenia konkursu, tj. 31.07.2022 r. 

6. Rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (dotyczy wyłącznie danych, 

których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem;  

7.  Rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy 

uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

8. Podanie przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu danych osobowych jest 

warunkiem koniecznym, którego spełnienie decyduje o możliwości udziału w konkursie. 
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