
PROSIMY O PRZYKLEJENIE NINIEJSZEJ KARTY ZGŁOSZENIA  
NA ODWROCIE PRACY KONKURSOWEJ 

 
Karta zgłoszenia do uczestnictwa 

w konkursie plastycznym „Motyle, ważki i inne owady” organizowanym przez  
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem oraz Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu 

 
Imię i nazwisko, wiek, klasa uczestnika konkursu 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nazwa i adres placówki delegującej 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko opiekuna, tel. kontaktowy 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Zgoda na przetwarzanie danych 
 Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka lub moich (dotyczy osób pełnoletnich) w ramach 
konkursu plastycznego i działalności kulturalno-edukacyjnej Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu (imię, nazwisko, 
wiek, placówka delegująca lub adres prywatny w przypadku zgłoszeń indywidualnych i telefon). 
 Wyrażam zgodę na utrwalenie, rozpowszechnienie oraz zwielokrotnienie wizerunku mojego dziecka lub mojego 
dostępnymi aktualnie technikami i metodami w mediach elektronicznych, na stronach internetowych i innych materiałach 
marketingowych podczas organizacji i rozstrzygnięcia konkursu plastycznego, wystawy, warsztatów i innych wydarzeń, w 
których biorą udział prace konkursowe. Materiały wykorzystane zostaną na potrzeby promocyjne działalności kulturalno-
edukacyjnej Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………..... 
(Data i czytelny podpis rodziców/opiekunów)  
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 nazywanego ogólnym 

Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), informujemy, że: 

1.  Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą przy ul. Mostowej 6, 18-230 

Ciechanowiec, adres e-mail: cokis@ciechanowiec.pl Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail: iod@ciechanowiec.pl. 

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest: 

a) wzięcie  przez  Uczestnika  Konkursu  udziału  w  Konkursie  i  przeprowadzenia  Konkursu „Motyle, ważki i inne owady”. 

b) komunikacji z Uczestnikiem Konkursu, w tym na potrzeby wydania nagrody tj. poprzez numer telefonu. 

c) przygotowanie wystawy z nagrodzonych prac. 

3. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, 

zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do przystąpienia do Konkursu. Podanie danych osobowych nie jest  wymogiem  ustawowym  ani  

umownym.  Podanie  danych  osobowych  nie  jest  warunkiem  zawarcia umowy,  a  osoba  której  dane  dotyczą  nie  jest  zobowiązana  do  ich  

podania.  Konsekwencjami niepodania danych osobowych może być brak możliwości udziału w Konkursie lub brak możliwości wydania nagrody. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tylko w celu realizacji zadań wynikających z organizacji 

przedsięwzięcia. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Dane osobowe zgromadzone w celu organizacji przedsięwzięcia będą przechowywane przez Administratora przez czas trwania konkursu lub 

cofnięcia Pana/Pani zgody na ich przetwarzanie. 

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich 

przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 

wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

9. Przetwarzanie danych nie odbywa się przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi podejmowania decyzji, w tym profilowania. 


