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OŚWIADCZENIE 

 

 
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie organizowanym przez Spółdzielnię 

Mieszkaniową „HUTNIK” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Gwiezdnej 1e        (zwanego dalej w 

skrócie „Organizatorem”) na pracę plastyczną pt. „Historia Klimontowa Oczami Dziecka”. 

 

Ja niżej podpisany/na …………………………………………............................................................ 
                                                                                                                (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego) 

 będący/będąca przedstawicielem ustawowym ………………….…………………..........………….. 
                                                                                                                                                                       (imię i nazwisko dziecka) 

 oświadczam, iż świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na: 

1. udział mojego dziecka w Konkursie Plastycznym pt. „Historia Klimontowa Oczami Dziecka” 

(zwanego dalej w skrócie „Konkursem”); 

2. wykorzystanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka, 

zarejestrowanych w czasie trwania Konkursu i publikację ich przez Organizatora (np. biuletyn 

informacyjny, kalendarz, reklama, Facebook), a także przez Szkołę Podstawowa nr 25 im. 

Juliusza Słowackiego (41-218 Sosnowiec, ul. Jana Krasickiego 1, zwaną dalej w skrócie 

„Szkołą”), na stronie internetowej Szkoły, w celach wynikających z organizacji Konkursu; 

3. wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej przez 

Organizatora oraz Szkołę w zakresie utrwalenia całości pracy lub jej części w postaci muralu, 

który ma powstać na ścianie szczytowej elewacji budynku przy ul. Zapolskiej 6 w Sosnowcu, w 

materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, 

facebook'u, w materiałach prasowych zamawianych lub wydawanych przez Spółdzielnię (np. 

biuletyn informacyjny, kalendarz, reklama), na stronie internetowej Szkoły, w celach 

wynikających z organizacji Konkursu; 

4. na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka (wizerunku, imienia, nazwiska, 

wieku, nazwy i adresu szkoły, do której dziecko uczęszcza) w celach wynikających z organizacji 

Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 z 2016r. nr 119/1 – (zw. 

„RODO”) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1000); 

 

 

 

Informujemy, że: 



2 

 

1. Administratorem podanych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” z siedzibą w 

Sosnowcu (ul. Gwiezdna 1e). 

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez okres niezbędny 

do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, lub do momentu wycofania zgody. 

3. Wizerunek dziecka oraz jego dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach 

związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu. 

4. Podanie danych jest dobrowolne. 

5. Masz prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

6. Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych są następujące: 

iod@smhutnik.pl. 

7. W każdej chwili masz prawo wycofać ww. zgody w zakresie w jakiej jej udzieliłeś/-łaś. Cofnięcie 

zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Twojej zgody 

przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody można dokonać wysyłając wiadomość na adres 

iod@smhutnik.pl. 

 

Wyrażenie zgody następuje poprzez złożenie czytelnego podpisu opatrzonego datą. Brak 

podpisu oznacza niewyrażenie zgody. 

 

 

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

                        data                                                                  podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 


