
 

KARTA ZGŁOSZENIA  

DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 „Lutomiersk w obiektywie wczoraj i dziś” 

 

Ja, ……………………………………………………….. wyrażam/nie wyrażam1 zgody na                       

           (imię i nazwisko rodzica/podopiecznego)                   

dobrowolny udział mojego dziecka/podopiecznego ……………………………………………                  

             (imię i nazwisko dziecka/podopiecznego) 

w konkursie ,,Lutomiersk w obiektywie wczoraj i dziś”.  

 

Jednocześnie wyrażam zgodę, aby wyniki konkursu2 zostały opublikowane na;  

  

   stronie internetowej szkoły (link: splutomiersk.pl)           tak/nie3  

  

 

O wynikach konkursu chce, aby poinformowano moje dziecko/mnie; osobiście/telefonicznie/  

mailowo4  ……………………………………………………………... . 

                 (w przyp. chęci bycia poinformowanym telefonicznie/mailowo,  

                                proszę wpisać numer telefonu/adres e - mail) 

 

 

Zostałam/em poinformowana/y o możliwości odwołania niniejszej zgody. 

 

 

 

……………………………….    ………………………………. 

         (miejscowość, data)                                                                         (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

1 podkreślić wybrane 

2 publikacji podlega; imię i nazwisko dziecka, informacja o szkole do której uczęszcza oraz jego praca 

konkursowa  

3 podkreślić wybrane 

4 podkreślić wybrane 



 

 

Wykaz prac –  dwie fotografie ( dawna i współczesna) lub ich wydrukowane skany wykonane 

na terenie Gminy Lutomiersk , oraz krótki opis przedstawionego miejsca/ wydarzenia/ 

sytuacji.  

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

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

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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) 

 

informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka/podopiecznego jest Szkoła 

Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku, ul. Józefa Piłsudskiego 1, 95 – 083 Lutomiersk, 

reprezentowana przez Dyrektora, adres e – mail: szkola_lutomiersk@lutomiersk.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w 

Lutomiersku, tj. Panem Sylwestrem Krawczykiem możliwy jest pod adresem e-mail: 

sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Pani/Pana dziecku/podopiecznemu 

wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych – RODO.  

4. Odbiorcą danych osobowych będzie dostawca hostingu (w przyp. opublikowania wyników 

konkursu na stronie internetowej szkoły). 

5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego będą przechowywane przez okres niezbędny 

do realizacji powyższego celu lub do momentu cofnięcia wyrażonej zgody.  

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości 

wzięcia udziału Pani/Pana dziecka/podopiecznego w konkursie. 

 

 

 

 



 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu Fotograficznego  „Lutomiersk 

w obiektywie wczoraj i dziś”  i akceptuję jego treść. 

 

Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie prace 

wykonałem/łam osobiście, posiadam do nich wyłączne prawa i nie są obciążone roszczeniami 

osób trzecich. Oświadczam również, że nie naruszyłem prawa wizerunku osób występujących 

na zgłoszonych do konkursu fotografiach, wykonanych przeze mnie w miejscach i obiektach 

dostępnych publicznie lub też w innych okolicznościach, ale za wiedzą i zgodą 

przedstawionych osób.   

Zgodnie z Regulaminem konkursu, zdjęcia po ogłoszeniu wyników będą zaprezentowane na 

wystawie w Szkole Podstawowej w Lutomiersku oraz na stronie internetowej szkoły, profilu 

szkoły oraz Miasta i Gminy Lutomierska na Facebooku, a także w Wiadomościach 

Lutomierskich. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

…………………………………………… 

 

Data i miejscowość 

 

Podpis autora/ oraz opiekuna prawnego  

(w przypadku autorów niepełnoletnich) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

 

Ja, …………………………………………………. wyrażam/nie wyrażam zgody na   

             (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

umieszczenie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mój oraz mojego 

dziecka/podopiecznego …………………………………………..., zarejestrowanych podczas                             

                                              (imię i nazwisko dziecka/podopiecznego) 

wystawy konkursu fotograficznego „Lutomiersk w obiektywie wczoraj i dziś”,                                           

w następujących mediach: 

 

 

na stronie internetowej  Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku  

(https://splutomiersk.pl )       tak/nie 

 w serwisie społecznościowym  Facebook   (www.facebook.com/splutomiersk) oraz 

(https://www.facebook.com/gminalutomiersk2016) tak/nie 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku pragnie poinformować, że serwery serwisu Facebook 

znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych 

osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane zostaną 

przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach 

związanych z działalnością serwisu. 
 

 

 

Zostałam/em poinformowana/y o możliwości odwołania niniejszej zgody. 

 

 

 

…………………… 

Data i miejscowość 

…………………………………………………………………………. 

Podpis autora/ oraz opiekuna prawnego  

(w przypadku autorów niepełnoletnich) 

 

 

 

 

https://splutomiersk.pl/
http://www.facebook.com/splutomiersk
https://www.facebook.com/gminalutomiersk2016


 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

           Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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) 

 

 informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka/podopiecznego jest Szkoła 

Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku, ul. Józefa Piłsudskiego 1, 95 – 083 Lutomiersk, 

reprezentowana przez Dyrektora, adres e – mail: szkola_lutomiersk@lutomiersk.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w 

Lutomiersku, tj. Panem Sylwestrem Krawczykiem możliwy jest pod adresem e-mail: 

sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl  

3. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka/podopiecznego, tj. wizerunek, będą przetwarzane na 

podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych – RODO, w celu promowania działalności Szkoły Podstawowej im. Orła 

Białego w Lutomiersku. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą;  

- w przyp. zamieszczenia zdjęć/materiałów filmowych na stronie internetowej szkoły; 

dostawca hostingu,  

- w przyp. zamieszczenia zdjęć/materiałów filmowych w mediach społecznościowych; serwis 

społecznościowy Facebook, 

5. W przypadku udzielenia zgody na publikację wizerunku w mediach społecznościowych, dane 

osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. Stany Zjednoczone.  

6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu lub 

do momentu cofnięcia wyrażonej zgody.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, skutkiem ich niepodania będzie brak publikacji 

wizerunku Pani/Pana oraz dziecka/podopiecznego w wyżej wymienionych mediach. 

 

 

 

 


