
 
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU „KWIATY NA DZIEŃ MAMY”  

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

Oświadczam, że zapoznałem(‐am) się z Regulaminem konkursu „Kwiaty na Dzień Mamy”  

i akceptuję jego warunki. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

w celu i zakresie niezbędnym do udziału w ww. konkursie organizowanym przez Białobrzeskie 

Centrum Kultury BIAŁE BRZEGI, zgodnie z Rozporządzeniem 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 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. 

Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w w/w 

konkursie. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 

 

…………………………….   ……………………………………………………… 

           (nr telefonu)        (data, czytelny podpis)  

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

UCZESTNIKÓW KONKURSU  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek, w tym moje imię  

i w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Organizatora Konkursu na stronie internetowej, 

stronach zaprzyjaźnionych, na naszym profilu na Facebooku oraz w prasie zdjęć jego wizerunku  

z podaniem imienia i nazwiska. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mój będzie 

wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji konkursu. Powyższe jest zgodne z art. 81 ust. 1 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880) 

oraz Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być 

cofnięta w dowolnym momencie.  

 

Jednocześnie informuję, że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną RODO zamieszczoną na 

stronie internetowej Organizatora Konkursu. 

 

 

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

   (data, czytelny podpis)  

 
 


