……………………………………………
imię i nazwisko uczestnika konkursu

Trzebinia, dnia..........................................

…………………………………………..
szkoła

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na:
1.Przetwarzanie moich/ mojego dziecka* danych osobowych
2.Wykorzystanie mojego/mojego dziecka* wizerunku
I.Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y* na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego
dziecka, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r.
Poz.1182, tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922) przez upoważnionych pracowników Powiatowego Młodzieżowego
Domu Kultury w Trzebini celem uczestnictwa w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Młodzieży
Szkolnej Podstawowych
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych
osobowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz.922) zostałem/am*/ poinformowany/na*/, że:
1. Administratorem danych jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini, ul. Kościuszki 72,
32-540 Trzebinia.
2. Przekazane dane osobowe wykorzystane będą jedynie w zakresie niezbędnym do organizacji w/w
konkursu.
3.Podanie danych jest dobrowolne.
4.Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawienia swoich danych.
5.Dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko w celach związanych z konkursem i będą przekazywane
wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.
II.Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgodę/dy* na umieszczenie zdjęć i materiałów fotograficznych
zawierających wizerunek mojego dziecka podczas organizacji etapu miejsko-gminnego, gminnego oraz
powiatowego Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Młodzieży Szkół Podstawowych zorganizowanego
przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini, ul. Kościuszki 72, 32-540 Trzebinia przy
współorganizacji instytucji kultury: MOKSiR w Chrzanowie, LCK w Libiążu, GOKiS w Babicach i SOK
w Alwerni poprzez:
TAK NIE* a) zwielokrotnienie, utrwalania, kopiowanie,
TAK NIE* c) publiczne udostępnianie,
TAK NIE* d) udostępnianie w środkach masowego przekazu,
TAK NIE* e) druki, ulotki reklamowe, foldery,
TAK NIE* f) wykorzystanie na stronie www.mdk-trzebinia.pl , Facebook

………………………………………………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

* niepotrzebne skreślić

Wypełnione oświadczenie proszę dostarczyć z kartami ocen recytatora do dnia 4.03.2019r.
organizatorom eliminacji miejsko-gminnych i gminnych.

