
Oświadczenie rodzica/opiekuna

………………………………………………………

            (miejscowość i data)

Imię i nazwisko rodzina/opiekuna ……………………………………………………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że:

1) Jestem rodzicem/opiekunem

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 ( imię i nazwisko dziecka uczestnika konkursu)

2) Zapoznałem/zapoznałam się z  treścią regulaminu konkursu na pisankę,  palmę i  koszyczek
wielkanocny organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej i wyrażam
zgodę na udział mojego dziecka w wyżej wymienionym konkursie,

3) Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Białej
Podlaskiej  autorskich praw majątkowych do prac,  o których mowa w regulaminie,  w tym
opublikowanie  bez  ograniczeń  w  zakresie  terminu,  wielokrotności,  wszystkich  pól
eksploatacji określonych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kontekstu
publikacji,

4) praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich.

……………………………………………… ……………………………………………………………………
(miejscowość, data)       (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Operacja pt. „Warsztaty na szlaku pracowni ginących zawodów”  jest realizowana w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego

Programem w zakresie 4.5 Zachowanie dziedzictwa lokalnego.



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.

❑
wyrażam zgodę 

❑
nie wyrażam zgody

na przetwarzanie moich danych osobowych: imię i nazwisko, adres, telefon, wizerunek uczestników
konkursu  przez  Gminny  Ośrodek  Kultury,  ul.  Prosta  31,  21-500  Biała  Podlaska  w  celu  realizacji
konkursu na pisankę, palmę i koszyczek wielkanocny.

Wiem,  że  przysługuje  mi  prawo  dostępu  do  moich  danych,  żądania  ich  sprostowania,
usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  ich  przetwarzania,
przenoszenia  danych  do  wskazanego  przeze  mnie  administratora,  jak  również  prawo  wniesienia
skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.  Stawki 2, 00 –193
Warszawa, www.uodo.gov.pl). 

Mam świadomość, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili mogę cofnąć 
udzieloną zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem.

..........................................
podpis wyrażającego zgodę 
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