
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 

 

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

imię i nazwisko 

rodzica/opiekuna uczestnika konkursu 

 

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

telefon kontaktowy/ adres e-mail 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 1 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo 

dziecka ............................................................................................. 

w Konkursie na najładniejszą kartkę na Boże Narodzenie 2020 organizowanym przez Gminę 

Poświętne i Gminne Centrum Kultury w Poświętnem, a także oświadczam, że zapoznałem(am) 

się                   z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

 

 

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

......... 

 (data)       (czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu) 

 

 

Oświadczam, że praca złożona na Konkurs na najładniejszą kartkę na Boże Narodzenie 2020 

organizowany przez Gminę Poświętne i Gminne Centrum Kultury w Poświętnem, została 

wykonana samodzielnie przez: 

 

 

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

......... 

(imię i nazwisko dziecka) 

Oświadczam ponadto, że przedmiotowa praca nie jest obciążona żadnymi roszczeniami 

oraz prawami osób trzecich ani nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. 

 

 

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

......... 



 (data)       (czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 2 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wójta Gminy z siedzibą w Poświętnem, 

ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne danych osobowych mojego dziecka zawartych w pracy 

plastycznej                     i ww. oświadczeniu w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

konkursu 

na kartkę na Boże Narodzenie 2020.   Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Udzieloną zgodę 

można                     w każdej chwili wycofać. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z 

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

 

 

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

......... 

 (data)       (czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 3 

Na podstawie art. 7 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) 

w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie 

przez  Wójta Gminy Poświętne  wizerunku mojego dziecka utrwalonego w postaci zdjęć 

wykonanych podczas wręczenia nagród laureatom konkursu „Na kartkę Świąteczną Gminy 

Poświętne na Boże Narodzenie 2020” w celach promocyjnych gminy Poświętne. Wyrażenie 

zgody jest dobrowolne. Udzieloną zgodę można 

w każdej chwili wycofać. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.    

 

 

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

......... 

 (data)       (czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konku 


