
 

ZGŁOSZENIE 

IMIĘ I NAZWISKO ................................................................................................................................................... 

WIEK ............................................................................................................. ............................................................. 

TYTUŁ UTWORU .................................................................................................................................................... 

KONTAKT: E-MAIL I NR. TEL. ............................................................................................ ................................. 

DANE PLACÓWKI ZGŁASZAJĄCEJ UCZESTNIKA .......................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 

OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia.  

 

...................................................... 

                               podpis rodzica/opiekuna 

 

2. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez  RMS E. Dzikowska, M. Fidecki sp. j. wizerunku mojego 

dziecka/mojego wizerunku oraz na publikowanie wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem w mediach 

elektronicznych, w szczególności na stronie Facebook zgodnie z art.6 ust.1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

 

...................................................... 

                               podpis rodzica/opiekuna 

 

RODO 

1. Administratorami danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy konkursu jest RMS E. 

Dzikowska, M. Fidecki sp. j. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 

w Rozporządzeniu 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).  

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a dane 

zwycięzców w celu przekazania im nagrody.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 

tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do 

udziału w konkursie.  



4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) wiek, c) adres e-mail, d) 

numer telefonu. 

5. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem 

konkursu dostępnym pod adresem e-mail kontakt@rms.edu.pl. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane 

osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz 

przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem 

konkursu dostępnym pod adresem e-mail kontakt@rms.edu.pl. 

6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(PUODO).  

7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach 

konkursu.  

8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie 

będą poddawane profilowaniu.  

9. Dane zwycięzcy nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane. 

 

...................................................... 

                               podpis rodzica/opiekuna 

 


