
Załącznik Regulaminu konkursu plastycznego 

„Jestem konstruktorem więc wymyślam światy”  

w ramach projektu „Książką zaopiekowani” 

Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego 

„Jestem konstruktorem więc wymyślam światy” 

Imię i nazwisko  
autora pracy 

 

klasa (V-VIII)  
 
szkoła 

 

Nazwisko i imię rodzica/ 
opiekuna (jeśli dotyczy) 

 

Dane kontaktowe: 
numer telefonu 
i adres e-mail 

 

Metryczkę należy wypełnić czytelnie i umieścić ją na odwrocie pracy konkursowej 

*Podkreśl właściwe i uzupełnij obok dane 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z udziałem moim/mojego dziecka ...…………………………………………………………………………….……… 
                                                                                                                                                  Imię i nazwisko 

w konkursie plastycznym pt.  „Jestem konstruktorem więc wymyślam światy” w ramach projektu 
„Książką zaopiekowani” organizowanym przez Powiatową i Gminną Bibliotekę Publiczną w 
Jerzmanowicach, potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem konkursu oraz wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych moich (imię, nazwisko) / mojego dziecka (imię, nazwisko, klasa, 
szkoła) w celu wzięcia przez dziecko udziału w konkursie, obsługi konkursu oraz zapewnienia 
prawidłowej jego organizacji, w tym prowadzenia dokumentacji związanej z konkursem, jak również 
jej archiwizacji oraz promocji. Akceptuję również ewentualną publikację imienia i nazwiska oraz 
wykonanych prac plastycznych z wizerunkiem moim/mojego dziecka na stronie internetowej biblioteki 
oraz w mediach.  

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na opublikowanie wizerunku mojego / mojego dziecka* w 
dokumentacji związanej z konkursem, na stronie internetowej Organizatora, w mediach, w tym 
społecznościowych, w publikacjach promujących działalność statutową Organizatora, w kronikach i 
pamiątkowych publikacjach dot. działalności Organizatora w związku z organizacją i udziałem w 
wystawie pokonkursowej.  

Obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO dopełniono w regulaminie konkursu dostępnym 

w formie elektronicznej pod adresem: https://bibliotekajerzmanowice.pl/ oraz w siedzibie Organizatora – 

32-048 Jerzmanowice, ul. Centralna 97 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. 2019 r., poz.1781.); 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 1231). 

 Rozporządzenie 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 

 

…………………………………………………………………………………….  

data i czytelny podpis /Rodzica/Opiekuna 


