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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU  

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA OGÓLNOPOLSKIEGO 

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„CO SŁONKO WIDZIAŁO – KONKURS INSPIROWANY POSTACIĄ MARII 

KONOPNICKIEJ” 
 ORGANIZOWANEGO PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 277 IM. ELIZY 

ORZESZKOWEJ 

W WARSZAWIE 
1. Jako przedstawiciel ustawowy/inna osoba uprawniona do reprezentowania  

 
....................................................................................................................................(imię i nazwisko dziecka) 

 

świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na: 

1.  udział ww. dziecka w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Co słonko widziało – konkurs 

inspirowany postacią Marii Konopnickiej”, którego Organizatorem jest: Szkoła Podstawowa nr 277 im. 

Elizy Orzeszkowej w Warszawie, zwany dalej Organizatorem, 

2. przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adresu e-mail), 

a także danych osobowych dziecka (w zakresie imienia, nazwiska, klasy oraz placówki do której 

uczęszcza dziecko) zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) dalej 

jako RODO, w celach związanych ze zgłoszeniem i udziałem w/w dziecka w Ogólnopolskim 

Konkursie Fotograficznym Co słonko widziało – konkurs inspirowany postacią Marii Konopnickiej”,  

którego Organizatorem jest: Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej w Warszawie. 
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2. Zgadzam się/nie zgadzam się* na: 

 

upublicznienie przez Organizatora danych osobowych dziecka w zakresie imienia i nazwiska, 

klasy oraz nazwy i adresu placówki do której uczęszcza dziecko na stronie internetowej 

Organizatora i świetlicy szkolnej w celach promocyjno-informacyjnych oraz dokumentujących 

działalność Organizatora, wynikających z jego zadań statutowych w ramach świadczonych usług 

w zakresie edukacji w tym propagowania osiągnięć i talentów dzieci oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO, związane z udziałem w Konkursie. 
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3. Oświadczam, że: 
a) do przekazanej fotografii przysługują mi odpowiednie prawa autorskie, wolne od wad prawnych, 

obciążeń lub roszczeń osób trzecich umożliwiające ich reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie; 

 

b) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie fotografii zgłoszonej do konkursu, której autorem jest 

ww. dziecko, w tym wyeksponowanie jej na stronie internetowej Organizatora  przez w/w Organizatora 

w celach promocyjno-informacyjnych oraz dokumentujących działalność Organizatora, wynikających z 
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jego zadań statutowych w ramach świadczonych usług w zakresie edukacji w tym propagowania 

osiągnięć i talentów uczniów oraz zgodnie z art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062); 

c) zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu, w tym klauzuli informacyjnej dotyczącej 

przetwarzania moich danych osobowych i danych osobowych dziecka; 

 

 

 

  

  
miejscowość i data    Czytelny podpis rodzica/przedstawiciela ustawowego uprawnionego 

    do reprezentowania dziecka 
 

 

 


