
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego na strój związany z tematyką morską 

pt. „Orszak Neptuna” zorganizowanego przez Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina”, 

Miejską Bibliotekę Publiczną w Międzyzdrojach, Międzynarodowy Dom Kultury w 

Międzyzdrojach  

 

1.Imię i nazwisko uczestnika konkursu, nazwa szkoły/ przedszkola, do którego uczęszcza 

dziecko. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

2.Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego: 

…………………………………………………………………………………… 

 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zawartych w karcie 

zgłoszenia oraz udostępnianie dla celów promocji konkursu przez organizatorów oraz na 

potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. 

 

 

4. Wyrażam zgodę na publikację zdjęcia z wizerunkiem dziecka podczas Neptunaliów                         

i wręczenia nagród w konkursie plastycznym pt.”Orszak Neptuna”  

 

 

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć, materiałów filmowych zawierających wizerunek i głos 

dziecka zarejestrowanych podczas uroczystości wręczenia nagród w konkursie „Orszak 

Neptuna” zorganizowanego przez Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina”, Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Międzyzdrojach, Międzynarodowy Dom Kultury                                      

w Międzyzdrojach na stronach internetowych Organizatorów, lokalnych portalach 

internetowych oraz w prasie w ramach akcji promocyjnej tego wydarzenia. 

 

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć, materiałów filmowych zawierających wizerunek i głos 

dziecka zarejestrowanych podczas uroczystości wręczenia nagród w konkursie „Orszak 

Neptuna” zorganizowanego przez Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina”, Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Międzyzdrojach, Międzynarodowy Dom Kultury                                      

w Międzyzdrojach na profilach Organizatorów w portalu społecznościowym Facebook.  

 

 

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

     Data                                                     Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu 

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                                      

z dnia 27 kwietnia 2016 roku informują, iż: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. 

Jana Kochanowskiego z siedzibą w Międzyzdrojach 72-500 przy ulicy Norwida 15 

2. Inspektorem ochrony danych w MBP w Międzyzdrojach jest Pani Anna Piecyk 

nr tel.: 913280442 adres mailowy: biblioteka.miedzyzdroje@poczta.internetdsl.pl  

3. Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłonienia laureatów konkursu „Orszak 

Neptuna” i wręczenia im nagród 

4. Dane Pani/Pana nie będą udostępniane innym odbiorcom.  

5. Pana/i dane będą przechowywane tylko na czas wyłonienia laureatów konkursu i 

wręczenia im nagród 

6. Podanie danych jest niezbędne do uzgodnienia zakupu nagrody. 

7. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody. 

8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do GIODO (później UODO), gdy uzna Pan/i, iż 

przetwarzanie danych Pana/i dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

9. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne. 

10. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zakup nagrody według uznania 

Organizatorów. 

11. Dane Pana/i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani również w formie 

profilowania. 
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