
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU 
OŚWIADCZENIE 

Konkurs „Moje Święta Bożego Narodzenia” 
 

…………………………………………………………………..…….. 
  (imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego) 
 
Wyrażam zgodę na: 

- udział mojego dziecka / podopiecznego …………………………………………………….. w konkursie pn. „Moje Święta 

Bożego Narodzenia” organizowanym przez Powiat Strzelecki z siedzibą przy ul. Jordanowskiej 2, 47-100 

Strzelce Opolskie.  

- rozpowszechnianie danych osobowych (imię, nazwisko, klasa, wizerunek) dla celów promocyjnych, 

reklamowych oraz marketingowych w ramach organizacji konkursu (zgoda obejmuje wszystkie formy publikacji 

materiałów na stronach internetowych Powiatu Strzeleckiego, portalach społecznościowych oraz wykorzystanie 

w materiałach promocyjnych i publikacjach związanych z działalnością Powiatu Strzeleckiego), 

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie 

względem wykorzystywania wizerunku/głosu/wypowiedzi mojego dziecka/podopiecznego na potrzeby 

określone w oświadczeniu.   

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  jest dobrowolna  i mają Państwo prawo dostępu do swoich 

danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego.  

Zapoznałem się z powyższą treścią i potwierdzam to własnoręcznym podpisem. 

……………………………..………………… 
podpis 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że: 
 

1) Administratorem Państwa/dziecka/podopiecznego danych osobowych jest Zarząd Powiatu 
Strzeleckiego, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie. 

2) Wszelkie informacje na temat przetwarzana danych osobowym przez Administratora dostępne są u 
Inspektora Ochrony Danych, kontakt: iod@powiatstrzelecki.pl.  

3) Państwa/dziecka/podopiecznego dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji konkursu na 
podstawie 
 art. 6 ust. 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia merytorycznego i 
finansowego konkursu  pn. „Moje Święta Bożego Narodzenia”. 

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych Pana/Pani dziecka/podopiecznego oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka/podopiecznego narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych dziecka/podopiecznego jest dobrowolne, ale niezbędne 
w celu udziału w konkursie pn. „Moje Święta Bożego Narodzenia”. 


