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Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu „Zaprojektuj EKO-mural” 
 
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie na projekt muralu „Zaprojektuj EKO-mural” 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: ……..................................................................................................................................... 

                                                                                        (imię i nazwisko dziecka) 
w konkursie na projekt muralu „Zaprojektuj EKO-mural”. Akceptuję postanowienia regulaminu i wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych 
Konkursu. 
 
Na podstawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) zwanego dalej RODO informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby przeprowadzenia konkursu na projekt muralu 
„Zaprojektuj EKO-mural” jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-
Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60. Może się Pani/Pan z nim kontaktować w następujący 
sposób: 

a) listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60 
b) e-mailem: miasto@um.jastrzebie.pl  
c) telefonicznie: 32 47 85 100 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z 
wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób: 

a) listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60 
b) e-mailem: iod@um.jastrzebie.pl  

3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu 
(opublikowania informacji o laureatach konkursu), a także w celach archiwizacyjnych. Dane osobowe zbierane są na 
podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a RODO. 
4. Będziemy publikować imię i nazwisko wybranych uczestników konkursu na stronie internetowej 
www.jastrzebie.pl. 
5. Dane pozyskane w związku z ogłoszeniem konkursu przetwarzane (przechowywane) będą w trakcie trwania 
procedury konkursowej i przez 5 lat po jej zakończeniu (kategoria archiwalna B5). 
6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
d) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie, wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na 

przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  
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8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla celów związanych z organizacją, 
przeprowadzeniem oraz promocją konkursu. 
 
………………………………………………………………………… Data i podpis 
 
Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska mojego dziecka w związku z udziałem 
w konkursie we wszelkich informacjach o jego wynikach. 
 
………………………………………………………………………… Data i podpis 


