
........................................
(miejscowość, data)

........................................
(Imię i nazwisko rodzica)

Stowarzyszenie Poprawy Spraw Alimentacyjnych 
“Dla Naszych Dzieci”
  Al. Jerozolimskie 85/21 

  02-001 Warszawa

  KRS 0000542509

NIP 5783116683

REGON 361054192

stowarzyszenie@dlanaszychdzieci.com

Oświadczenie

o wyrażeniu zgody przez rodzica na przetwarzanie danych osobowych własnych i dziecka

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych i mojego dziecka:

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

................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia – dziecka)

przez:  Stowarzyszenie  Poprawy  Spraw  Alimentacyjnych  Dla  Naszych  Dzieci  z  siedzibą  w
Warszawie, Al. Jerozolimskie 85/21

w celu: wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu plastycznego pt.: „Prawa Mam i
Na  Nich  Się  Znam”  (ogłoszenie  w  mediach  i  na  stronie  stowarzyszenia  laureatów  konkursu,
skontaktowanie się z laureatami konkursu i poinformowanie ich o wynikach konkursu, wysłanie na
podany adres przewidzianych nagród w konkursie, udostępnienie prac laureatów z podaniem ich
imienia, nazwiska i nazwy szkoły na licytację charytatywną).

Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu:
• imię i nazwisko,
• data urodzenia, adres zamieszkania
• nazwa i adres szkoły/przedszkola imię i nazwisko rodzica
• nr telefonu rodzica

Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica i dziecka jest dobrowolne, ale 
niezbędne w celu realizacji konkursu.

mailto:stowarzyszenie@dlanaszychdzieci.com


Dane  osobowe  będą pozyskiwane przez Stowarzyszenie Poprawy Spraw Alimentacyjnych Dla 
Naszych Dzieci

Administratorem danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i dziecka jest Stowarzyszenie 
Poprawy Spraw Alimentacyjnych Dla Naszych Dzieci z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 
85/21
W sprawach związanych z danymi rodzica lub dziecka proszę kontaktować się z Justyna Żukowska-
Gołębiewska, adres e-mail: j.zukowska@dlanaszychdzieci.com

Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka mogą być udostępniane: 
Członkom Stowarzyszenia, jury konkursu. 

Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka mogą być udostępniane organom 
umocowanym do ich pozyskania na mocy prawa powszechnie obowiązującego.

Dane będą przechowywane przez okres do 1 roku a następnie usunięte.

Rodzic ma prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka, ma prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Rodzic ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania zgody na 
dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych oraz dziecka.
Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do 
momentu wycofania zgody.
Rodzic ma prawo do przenoszenia danych osobowych swoich oraz dziecka.
Rodzic ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych osobowych oraz 
dziecka do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez rodzica/opiekuna prawnego prawidłowych danych osobowych w tym dziecka jest 
warunkiem poinformowania go o wynikach konkursu i przesłania ewentualnej nagrody.

………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica

nieletniego uczestnika konkursu

mailto:i.janeczek@dlanaszychdzieci.com


Karta zgłoszeniowa

Konkurs plastyczny Prawa mam i na nich się znam

Imię i nazwisko uczestnika konkursu:

…....................................................
wiek.............................................. 
adres mailowy...............................
adres placówki...............................

OŚWIADCZENIE
● Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzenie 

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 przez 
Organizatora konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem 
Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu.

● Oświadczam, że jestem autorem pracy przekazanej na Konkurs oraz, że nie narusza ono
jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.

● Oświadczam, że wraz z wysłaniem pracy konkursowej na adres organizatora konkursu,
przekazuję na jego rzecz prawa autorskie do pracy konkursowej

● Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie
Konkursu Plastycznego „Prawa mam i na nich się znam” .

….........................................................
podpis uczestnika konkursu
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