
ZAŁĄCZNIK NR 2

do regulaminu konkursu

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na przetwarzanie
wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego w związku z udziałem w XXIX
Wojewódzkim  Plastycznym  Konkursie  Ekologicznym  „Ocalić  od
zapomnienia”  przez  Miejski  Ośrodek Kultury  w Czerwionce-Leszczynach  
w  celach  promocyjnych,  w  formie  fotograficznej  i  filmowej,  na  stronie
internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach, stronie
internetowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  oraz  w  miesięczniku
„Kurier”. 

……………………….…………………………………………………………….

(data i czytelny podpis 
rodzica lub opiekuna prawnego)

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  PRZETWARZANIA  DANYCH  OSOBOWYCH  
I PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU PRAWACH: 
Kto  przetwarza  Pani/Pana  dane  osobowe?  Administratorem  danych  osobowych  jest
Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach (dalej MOK), ul. Wolności 2, 44-230
Czerwionka -Leszczyny  / Dlaczego MOK przetwarza Pani/Pana dane osobowe?  Przede
wszystkim dlatego, aby Pani/Pana dziecko mogło wziąć udział w organizowanym przez MOK
XXIX  Wojewódzkim  Plastycznym  Konkursie  Ekologicznym  „Ocalić  od  zapomnienia”,
a  MOK  mógł  ten  konkurs  przeprowadzić  (zapowiedź,  rozdanie  nagród  oraz  relacje
z  konkursu,  które  zostaną  zamieszczone  na  stronach  internetowych  MOK,  Instagramie,
Facebooku konkursowym i w miesięczniku „Kurier”, zorganizować wystawę pokonkursową),
a także zarchiwizować dokumenty – są to tzw. prawne interesy MOK i przetwarzanie danych
jest  wtedy zgodne z art.  6 ust.  1 lit.  f)  RODO. /  Jeśli  wyrazi  Pani/Pan zgodę,  wizerunek
Pani/Pana dziecka może być wykorzystywany przez MOK w celach promocyjnych, w formie
fotograficznej i filmowej, na stronie internetowej MOK, stronie internetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny oraz w miesięczniku „Kurier”, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Ponadto zgodę może Pani/Pan odwołać w każdym
czasie.  W  celach  dowodowych  odwołanie  zgody  powinno  być  w  formie  pisemnej  lub
mailowej.  / Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  ich  brak
uniemożliwi  udział  Pani/Panu  dziecka  w konkursie. /  Pani/Pana  dane  osobowe nie  będą
podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania 

o posiadaniu przez Panią/Pana określonych cech. / Niezależnie od przesłanki przetwarzania
danych  osobowych,  MOK  zobowiązany  jest  do  ochrony  Pani/Pana  prywatności
i zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.  / Jakie ma Pani/Pan
prawa  w  związku  z  przetwarzaniem  przez  MOK danych  osobowych?  Zgodnie
z przepisami i zasadami etyki obowiązującymi w MOK może Pani/Pan: 1) wiedzieć, jakie
dane przetwarzamy i co z nimi robimy, np. poprzez otrzymanie ich kopii, 2) poprawiać
dane, gdyby znalazła Pani/znalazł Pan w nich błędy, 3) przenieść dane tam, gdzie będzie
Pani  chciała/Pan  chciał,  o  ile  będzie  to  prawnie  dopuszczalne  i  technicznie  możliwe,
4)  ograniczyć  przetwarzanie  danych  lub  nawet  żądać  ich  usunięcia,  w  uzasadnionych
przepisami  prawa  przypadkach. /  Jeśli  uważa  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  przez  MOK
danych osobowych narusza Pani/Pana prawa – proszę nam o tym powiedzieć. Staramy się
reagować  na  Pani/Pana  uwagi  i  sugestie,  wyjaśniać  Pani/Pana  wątpliwości.  Ponadto
przysługuje  Pani/Panu  także  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego
–  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych. /  Komu  mogą  zostać  udostępnione
Pani/Pana dane osobowe? Imię, nazwisko i wiek autora pracy – Pani/Pana dziecka oraz
nazwa placówki mogą być udostępniane w trakcie organizowanych wystaw, w materiałach
prasowych  i  promocyjnych  wydawanych  przez  MOK  oraz  w  wybranych  przez  MOK
wydawnictwach.  /  Jak  długo będą przechowywane  Pani/Pana dane  osobowe?  Dane
osobowe  będą  przechowywane  jedynie  w  okresie  niezbędnym  do  spełnienia  celu,  dla
którego  zostały  zebrane  lub  w  okresie  wskazanym  przepisami  prawa,  a  w  przypadku
danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania zgody. Po spełnieniu celu,
dla  którego  dane  zostały  zebrane,  dane  mogą  być  przechowywane  jedynie  w  celach
archiwalnych,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  w tym  zakresie. / W jaki
sposób może Pani/Pna uzyskać informacje na temat danych osobowych? Kontaktując
się z administratorem danych osobowych lub bezpośrednio z inspektorem ochrony danych
listownie,  pod adresem:  Miejski  Ośrodek Kultury,  ul.  Wolności  2,  44-230 Czerwionka-
Leszczyny lub pocztą elektroniczną, na adres: iod@mokcl.pl. 



Zgoda opiekuna prawnego/rodzica autora pracy

na udział w konkursie i rozpowszechnianie nadesłanej pracy:

Wyrażam zgodę na udział …....….......................................................................…....*
w  XXIX  Wojewódzkim  Plastycznym  Konkursie  Ekologicznym  „Ocalić  od  zapomnienia”
organizowanym  przez  Miejski  Ośrodek  Kultury  w  Czerwionce-Leszczynach  oraz  na
wykorzystanie nadesłanej pracy w działalności MOK-u w zakresie:
1)  Nieograniczonego  utrwalania  i  zwielokrotniania  pracy  (zwanej  dalej  utworem)
lub jej  części  w dowolny sposób,  na wszelkich  nośnikach  dostępnych w chwili  zawarcia
umowy,  w  szczególności  na  papierze,  a  także  wszelkich  nośnikach  cyfrowych
umożliwiających  eksploatację  utworu  przy  użyciu  druku,  komputera,  sieci  Internetowej
i  innych  sieci  umożliwiających  transmisję  danych  oraz  poprzez  różnego  rodzaju  techniki
multimedialne.
2)  Nieograniczonego rozpowszechniania  utworu  lub jego  części  każdą  techniką,  w każdy
dostępny sposób, nieograniczonego wystawiania utworu lub jego części, emisji utworu lub
jego  części  w  audycjach,  utworach  telewizyjnych,  filmach  nadawanych  za  pomocą
wizji lub fonii bezprzewodowej oraz przewodowej.
3)  Innego  niż  w/w  okazywania,  wystawiania,  wyświetlania,  odtwarzania,  wydawania
drukiem,  a  także  każdego  innego  publicznego  udostępniania  utworu  lub  jego  fragmentu
w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp  w  miejscu  i  czasie  przez  siebie
wybranym.
4)  Wykorzystania  całego  utworu  lub  jego  fragmentu  do  tworzenia  innych  utworów,
w tym do dokonywania przeróbek, skrótów, łączenia z innymi informacjami, utworami lub
danymi.
Podpisując przedmiotową zgodę zawieram umowę o nieodpłatne przekazanie autorskich praw
majątkowych w zakresie, o którym mowa wyżej.

..............................................................................................................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica autora pracy)

* imię i nazwisko autora pracy

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem XXIX Wojewódzkiego 

Plastycznego Konkursu Ekologicznego „Ocalić od zapomnienia” organizowanego przez 

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach oraz akceptuję jego warunki.

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

(data i czytelny podpis opiekunów prawnych/rodziców autora pracy)


