
Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka XLIII Międzynarodowym Konkursem 

Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży "Moja Przygoda w Muzeum" (nazywanym dalej „konkursem”) 

organizowanym na etapie regionalnym przez Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku 

 

1. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka: 

 

 

Imię i nazwisko, wiek, klasa 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~   

Nazwa i adres szkoły 

Dane rodzica (opiekuna): Imię i nazwisko 

2. Wyrażam / nie wyrażam
*
 zgodę na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych mojego 

dziecka oraz moich (podanych powyżej) w celu organizacji Konkursu 

3. Wyrażam / nie wyrażam
*
 zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronie 

internetowej i portalach społecznościowych organizatora Konkursu, w szczególności informujących 

o jego wynikach (wydania dyplomów i nagród dla Laureatów oraz finalistów Konkursu). 

4. Wyrażam / nie wyrażam
*
 zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie 

publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej na stronie internetowej i w 

portalach społecznościowych organizatora Konkursu. 

5. Wyrażam/ nie wyrażam zgodę na zamieszczanie wizerunku dziecka (zdjęcia) na stronie              

internetowej i portalach społecznościowych organizatora Konkursu 

* Skreślić niewłaściwe 

Oświadczam, że wiem, iż wyrażone powyżej zgody mogą być w dowolnym momencie odwołane. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że: 

1) Administratorem danych osobowych moich i mojego dziecka jest Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, ul. 

Kościelna 1, 62-860 Opatówek 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@muzeumopatowek.pl lub pod 

adresem administratora 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji XLIII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla 

Dzieci i Młodzieży "Moja Przygoda w Muzeum” na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 

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) 

4) Dane osobowe przechowywane będą wieczyście. Wynika to ze szczególnej roli Muzeum, jako 

instytucji gromadzącej dobra kultury i dokumentację im towarzyszącą (instrukcja kancelaryjna, 

kategoria archiwalna A) 

5) Posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania 

6) Jeżeli uważam, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do Urzędu 

Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora (adres siedziby ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa) 

7) Podanie danych osobowych moich i mojego dziecka jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału dziecka 

w konkursie 

8) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych 

9) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

Czytelny podpis rodzica (opiekuna) Data 


