
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu: 
O LIŚC DĘBU 

 
 

ZGODA dot. danych osobowych 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niezbędnym do jego 

przeprowadzenia, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagród oraz 

publikacji wyników Konkursu. 

 

………………………….. 
data, czytelny podpis uczestnika 

                                                                                          

Wyrażam zgodę na bezpłatne i bezterminowe korzystanie przez Organizatorów z mojego 

wizerunku, utrwalonego na fotografiach i materiałach video wykonanych podczas Konkursu 

oraz rozpowszechnianie mojego imienia i nazwiska jako uczestnika Konkursu we wszystkich 

publikacjach informacyjnych, reklamowych i   promocyjnych oraz w materiałach 

przekazywanych za pośrednictwem Internetu. 

………………………….. 
data, czytelny podpis uczestnika 

 

Informacja o danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „O Liść Dębu” jest Książnica Płocka im. Władysława 
Broniewskiego z siedzibą w Płocku, ul. T.Kościuszki 6. Kontakt do administratora danych: 24 262 31 17. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora danych osobowych. Kontakt do Inspektora danych osobowych w Książnicy 
Płockiej: iod@ksiaznicaplocka.pl 

3. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są w celu realizacji i promocji Konkursu zgodnie z regulaminem. 
4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię i nazwisko uczestnika, adres, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek, 

wyniki Konkursu. 
5. Przetwarzanie danych następuje na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 
6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów lub do czasu 

cofnięcia zgody. 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Konkursu. 
8. Uczestnikom konkursu przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

- prawo dostępu do treści danych; 
- prawo do sprostowania danych osobowych; 
- prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania; 
- prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych 

nie wpłynie na przetwarzanie danych przez okres, w którym zgoda obowiązywała; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych; 
- prawo do wniesienia sprzeciwu; 

9. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu: 
O LIŚC DĘBU 

 

ZGODA dot. danych osobowych 
niepełnoletniego uczestnika konkursu 

 

 

Ja niżej podpisany/a, jako rodzic/ opiekun prawny ……………………………………………., 

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

po zapoznaniu się z Regulaminem konkursu „O LIŚĆ DĘBU”, organizowanego przez 

Książnicę Płocką im. Władysława Broniewskiego wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w 

ww. Konkursie na zasadach określonych w regulaminie oraz na przetwarzanie danych 

osobowych dziecka w celu niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy 

i przyznania, wydania i odbioru nagród oraz publikacji wyników Konkursu. 

 

……………………………………… 
data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

Wyrażam zgodę na bezpłatne i bezterminowe korzystanie przez Organizatorów z wizerunku 

mojego dziecka, utrwalonego na fotografiach i materiałach video wykonanych podczas 

Konkursu oraz rozpowszechnianie imienia i nazwiska dziecka jako uczestnika Konkursu we 

wszystkich publikacjach informacyjnych, reklamowych i   promocyjnych oraz w materiałach 

przekazywanych za pośrednictwem Internetu. 

……………………………………… 
data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Informacja o danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „O Liść Dębu” jest Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego 
z siedzibą w Płocku, ul. T.Kościuszki 6. Kontakt do administratora danych: 24 262 31 17. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora danych osobowych. Kontakt do Inspektora danych osobowych w Książnicy Płockiej: 
iod@ksiaznicaplocka.pl 

3. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są w celu realizacji i promocji Konkursu zgodnie z regulaminem. 
4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię i nazwisko uczestnika, adres, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek, wyniki 

Konkursu. 
5. Przetwarzanie danych następuje na podstawie dobrowolnej zgody rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu zgodnie z art. 

6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 
6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów lub do czasu cofnięcia 

zgody. 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Konkursu. 
8. Pełnoletnim uczestnikom konkursu lub opiekunom prawnym przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

- prawo dostępu do treści danych; 
- prawo do sprostowania danych osobowych; 
- prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania; 
- prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpłynie 

na przetwarzanie danych przez okres, w którym zgoda obowiązywała; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych; 
- prawo do wniesienia sprzeciwu; 

9. Pełnoletnim uczestnikom konkursu lub opiekunom prawnym przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 


