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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

DZIECKA/OSOBY DOROSŁEJ 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu plastycznego  

„Zabytki powiatu słupskiego” i akceptuję jego postanowienia. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i/lub mojego dziecka*     

………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka i/lub osoby 

dorosłej*)zawartych na odwrocie pracy plastycznej w zakresie potrzebnym do 

przeprowadzania  konkursu plastycznego „Zabytki powiatu słupskiego” przez Centrum 

Kultury Powiatu Słupskiego (adres: 76-231 Damnica, ulica J. Korczaka 1, REGON: 

220351700,NIP: 839 300 84 15) wpisanego do Rejestru Instytucji Kultury Powiatu 

Słupskiego pod numerem 1/2007. 

 Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługującym mi prawie dostępu 

do danych osobowych moich i/lub mojego dziecka* oraz do żądania ich uzupełnienia, 

uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich 

usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane 

z naruszeniem ustawy albo gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały 

zebrane, poprzez dostarczenie takiego pisemnego żądania bezpośrednio do Centrum 

Kultury Powiatu Słupskiego. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie wizerunku oraz imienia 

i nazwiska mojego i/lub mojego dziecka* w materiałach pokonkursowych, w tym: 

tekstowych, audio, audio-wizualnych i fotograficznych wykonanych w trakcie 

rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „Zabytki powiatu słupskiego”  

i rozpowszechnianych przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego za pośrednictwem 

różnych publikatorów. Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, 

zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz rozpowszechnianie materiałów za 

pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego, 
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bez ograniczeń czasowych. Wyrażam także zgodę na podanie do publicznej wiadomości 

imienia i nazwiska mojego dziecka podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu. 

 Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. 

 Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej (dostępnej na stronie internetowej 

www.kultura.powiatslupsk.pl w zakładce BIP), w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie 

ich poprawiania. 

 

*niepotrzebne skreślić 

         

……………………                                    ……………………………………………………. 

miejscowość i data                                      podpis rodzica/opiekuna prawnego/osoby dorosłej 
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