
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Zgadnij, kim jestem?

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRACY KONKURSOWEJ 

• Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie Zgadnij, kim jestem? (Wypełniają 
rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego uczestnika).  

• Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* - 
autora pracy (fotografii) w konkursie Zgadnij, kim jestem? i podanych przeze mnie danych 
osobowych w celu przeprowadzenia konkursu i promocji organizatora, w materiałach 
publikowanych na stronie internetowej i profilach na portalach społecznościowych oraz 
materiałach drukowanych Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
w szczególności w informujących o jego wynikach. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona 
czasowo ani terytorialnie.  

• Zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia. * 

Właściwe zaznaczyć X 

……………………………………………………………  
(data i podpis uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego) 

Klauzula informacyjna 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyski, e-mail: mckostr@mck.ostrowiec.pl. 
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@arx.net.pl 
3. Państwa dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszenia, przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu Zgadnij, kim 

jestem? i wyłonienia laureatów oraz przyznania nagród i publikacji informacji o laureatach, zgodnie z Regulaminem konkursu. 
Dane osobowe dotyczące wizerunku przetwarzane są w celu prowadzenia konkursu oraz działań informacyjnych 
i promocyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda uczestnika konkursu (art. 6 ust. 
1 lit. a) RODO) oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres promocji konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa lub do 
momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. 

5. Dane osobowe laureatów konkursu mogą być udostępniane podmiotom trzecim na stronie internetowej oraz profilach 
w mediach społecznościowych Miejskiego Centrum Kultury oraz w innych mediach. Odbiorcami danych osobowych mogą 
być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

6. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
a także prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO. 

7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zorganizowania konkursu, wyłonienia laureatów, przyznania 
nagród. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. 

Imię i nazwisko uczestnika

Imię i nazwisko rodzica 
(wypełnić w przypadku niepełnoletniego 

uczestnika konkursu)

Kategoria wiekowa

Telefon kontaktowy

Prezentowana postać

* niepotrzebne skreślić
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9. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu.

* niepotrzebne skreślić
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