
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia konkursowego 

Formularz oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego autora pracy 

Podpisanie niniejszego formularza oznacza, że rodzic lub opiekun prawny dziecka - autora pracy: 

1) wyraża zgodę na jego udział w Konkursie na najciekawsze prace plastyczne z okazji ODPD 

2021 organizowanym przez Rzecznika Praw Dziecka, w szczególności na zgłoszenie jego pracy 

w ww. Konkursie; 

2) zapoznał się z Regulaminem Konkursu i wyraża zgodę na jego postanowienia oraz akceptuje 

opisane zasady Konkursu; 

3) potwierdza, że spełnia on wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, 

oraz wyraża niezbędne ku temu zgody, w szczególności wskazane poniżej; 

4) wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych umieszczonych 

w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu, zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu Konkursu; 

5) wyraża zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska dziecka - autora 

pracy, nazwy miejscowości, w której zamieszkuje i szkoły, do której uczęszcza, zgłaszającej jego 

pracę do konkursu we wszelkich informacjach o Konkursie i jego wynikach oraz publikacjach 

i materiałach drukowanych w związku z organizacją Konkursu, włączając w to publikację 

w publikacjach elektronicznych, na stronach internetowych, na mediach społecznościowych, 

wystawach, etc.; 

6) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych dziecka 

- autora pracy umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia dokumentacji 

konkursowej i realizacji konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani 

terytorialnie i jest udzielana nieodpłatnie; 

7) wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonej pracy plastycznej dziecka - autora pracy przez 

Organizatora oraz jej publikację i rozpowszechnianie, w szczególności w celach konkursowych 

i promocyjnych, takich jak rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie, formie i zasięgu 

terytorialnym, publikacja w sieci Internet, publikacja w innych materiałach promocyjnych, 

prezentowanie na wystawach, z zastrzeżeniem ujawnienia nazwiska autora w sposób 

zwyczajowo przyjęty. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. I jest 

udzielana nieodpłatnie; 

8) oświadcza, że jest świadomy dobrowolności podania danych oraz, że został poinformowany 

o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) 

Ustawa z dnia 4.02.1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z2019 r. poz. 1231, 

z 2020 r. poz. 288) 

 

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

   data i miejscowość                                                                             podpis rodzica/ opiekuna prawnego 


