
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

KONKURS  PLASTYCZNY 
pt. ”Jak młodzi widzą NIEPODLEGŁOŚĆ” 

 

 
 

 
DANE AUTORA PRACY 
 
1.Imię i 

nazwisko ……………………………………………………………………………………... 

2. Szkoła i 

klasa ………………………………………………………………………………………. 

3.Telefon kontaktowy rodzica lub opiekuna 

prawnego ………………………………………………. 

 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego 
dziecka podanych powyżej przez Wieluński Dom Kultury w celu organizacji i przeprowadzenia 
konkursu plastycznego pt. „Jak młodzi widzą niepodległość”. Dane będą przetwarzane przez 
okres 3 miesięcy i nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. Zgodę wyrażam 
dobrowolnie, wiedząc, że przysługuje mi prawo do jej wycofania w każdym czasie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 
 
 
                                                                                          
                                                                  ………………………….……………………. …… 

                                  Data i czytelny podpis prawnego opiekuna niepełnoletniego Uczestnika  Konkursu 

 
 
 
 
 
 



 
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez 
Wieluński Dom Kultury w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska oraz szkoły i klasy, w 
szczególności na umieszczenie ich na stronie internetowej www.wdkwielun.pl, na profilach 
Wieluńskiego Domu Kultury na portalach społecznościowych oraz w podpisach prac podczas 
wystawy patriotycznej  
w celach promocyjnych WDK. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania niniejszej zgody i 
nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. Zgodę wyrażam dobrowolnie, wiedząc, że 
przysługuje mi prawo do jej wycofania w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
 
 
                                                                  ………………………….……………………. …… 

                                               Data i czytelny podpis prawnego opiekuna niepełnoletniego Uczestnika 
Konkursu 

 
Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

w Wieluńskim Domu Kultury 
 

Administratorem danych osobowych jest Wieluński Dom Kultury z siedzibą przy ul. 
Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń, prowadzącym działalność zgodnie ze swym 
statutem.  
Tel: 43 843 86 40, e-mail: sekretariat@wdkwielun.pl. 
 
Z inspektorem ochrony danych Wieluńskiego Domu Kultury można skontaktować się poprzez 
adres e-mail: iod@wdkwielun.pl lub pod numerem telefonu: 735 984 807. 
 
Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane w celach 
podanych  
w treści powyższych zgód na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 
tzw. RODO. 
  
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Państwa dziecku 
wzięcie udziału w konkursie. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz 
danych osobowych Państwa dziecka przez Wieluński Dom Kultury, przysługuje Państwu prawo 
do: 

 żądania od Wieluńskiego Domu Kultury dostępu do swoich danych osobowych, 
 sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 
 otrzymania od Wieluńskiego Domu Kultury swoich danych osobowych w 

ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia tych danych do innego administratora. 
 

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych oraz danych osobowych Państwa 
dziecka przez Wieluński Dom Kultury narusza przepisy RODO i/lub ustawy z dnia 10 maja 



2018 r. o ochronie danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym. 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej: 
 
                                                                     ………………………….……………………. …… 

                                  Data i czytelny podpis prawnego opiekuna niepełnoletniego Uczestnika Konkursu 
 

               
 
 
                                             „Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na 
lata 2017-2022”. 
 
 

 

 


