
KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE LITERACKIM „KOLORY 

RADOŚCI I SMUTKU” 

Imię i nazwisko uczestnika: 

 
 

Wiek uczestnika 

 
 

Szkoła 

 
 

Adres szkoły  

 
 

Imię i nazwisko autora pracy rodzica/opiekuna prawnego 

dziecka** 

 

 

 
1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z treścią Regulaminu Konkursu literackiego organizowanego  

    przez TPD Oddział Powiatowy w Skierniewicach i w pełni go akceptuję. 

2. Wyrażam zgodę na publikację przez Organizatora danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko),  

     wizerunku (np. zdjęcie z wręczenia nagród) oraz na publikację pracy konkursowej mojego dziecka* na  

     stronach internetowych i w prasie w celach konkursowych, (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia  

     1997r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity: Dz.U.2002r. nr 101 poz. 926, z póź. zm., Dz.U.  

z 2014r., poz. 1182, 1662) 

3. Oświadczam, że moje dziecko jest właścicielem praw autorskich do zgłoszonej pracy konkursowej oraz że  

     nie narusza ona praw autorskich osób trzecich, a także, że w przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko  

     organizatorowi konkursu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw autorskich do pracy lub jej części,  

w tym prawa własności, praw autorskich lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych przejmuję odpowiedzialność  

     wobec tej osoby trzeciej. 

4. Składając podpis, zgodnie z art.23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

    (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych; przyjmuję do  

     wiadomości, iż: administratorem moich danych osobowych jest TPD Oddział Powiatowy w Skierniewicach  

     z siedzibą w Skierniewicach, ul. Rybickiego 6; moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji  

     i rozliczenia zadania publicznego pod tytułem „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, współfinansowanego przez  

     Miasto Skierniewice. Odbiorcami/kategoriami odbiorców moich danych osobowych może być: organ  

     administracji publicznej uprawniony do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa oraz  

     Prezydent Miasta Skierniewice; moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji  

     międzynarodowej; dane będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby archiwizacji, wynikający  

z przepisów prawa potrzebny do rozliczenia zadania publicznego pod tytułem „W zdrowym ciele, zdrowy  

     duch”,  posiadam prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, praw ich sprostowania,  

     usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych; posiadam prawo do wniesienia  

     sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzoru –  

     Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych narusza obowiązujące  

     przepisy; posiadam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;  

     cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody  

     przed jej cofnięciem; podanie danych wynika z realizacji procedury realizacji zadania publicznego zleconego  

     przez Miasto Skierniewice. 

 

...................................................... ............................................................................................... 

(data i czytelny podpis autora pracy, rodzica/opiekuna prawnego dziecka)* 

 

* niepotrzebne skreślić 

** W przypadku osoby małoletniej oświadczenie składają rodzice/opiekunowie. 

Konkurs realizowany jest w ramach zadania publicznego „W zdrowym ciele zdrowy duch” 

współfinansowanego przez Miasto Skierniewice 

 


