
 

 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

rodzica/opiekuna prawnego* 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych danych 

osobowych mojego dziecka ……………………………………………………………… w postaci imienia 

i nazwiska, nazwy szkoły oraz klasy, do celów przeprowadzenia konkursu o Chojnowskim 

Parku Krajobrazowym w roku 2022 pod hasłem „Drugie Życie Drzewa”. 

Dane będą przechowywane przez okres realizacji zadania, rozliczenia i archiwizacji. Poniższa 

zgoda jest niezbędna do udziału dziecka w konkursie.  

TAK* 

W przypadku zwycięstwa lub wyróżnienia, wyrażam zgodę na podanie do wiadomości 

publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka oraz nazwy szkoły, do której uczęszcza na 

stronie internetowej organizatora konkursu (www.parkiotwock.pl). Dane zwycięzców będą 

przechowywane na ww. witrynie bezterminowo.  

TAK*  NIE* 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE PRAC PLASTYCZNYCH 

Oświadczam, że jako opiekun prawny, jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych 

praw autorskich do pracy konkursowej i przenoszę nieodpłatnie na rzecz Mazowieckiego 

Zespołu Parków Krajobrazowych autorskie prawa majątkowe do pracy. Zgoda obejmuje 

wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, 

tworzenie, przechowywanie, użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem 

dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej na stronie internetowej organizatora 

konkursu (www.parkiotwock.pl) oraz w formie drukowanej. Poniższa zgoda jest niezbędna 

do udziału dziecka w konkursie. 

TAK* 

Oświadczam, że praca konkursowa została wykonana przez moje dziecko własnoręcznie 

i dziecko posiada do nich wszelkie prawa.  

TAK* 

Życzę sobie, aby praca konkursowa mojego dziecka była podczas publikacji podpisana jego 

imieniem i nazwiskiem.  

TAK*  NIE * 

 

………………………………………….………………………………………. 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Data i miejscowość 

http://www.parkiotwock.pl/
http://www.parkiotwock.pl/


 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”) informuję, 

że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych 

ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock (dalej: „MZPK”). Kontakt do Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych w MZPK: tel. 603 303 193 e-mail: iod@parkiotwock.pl 

2. Będziemy przetwarzać dane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu 

o Chojnowskim Parku Krajobrazowym edycja 2022 „Drugie Życie Drzewa”.  

3. Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego. 

4. Dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. 

5. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany i dane nie są profilowane. 

6. Dane są przechowywane przez okres realizacji zadania oraz po jego zrealizowaniu, 

przez okres konieczny do celów, dla których zostały zebrane. 

7. W każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych, przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej.  

8. Zgodnie z RODO, przysługuje prawo do: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c. żądania usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania,   

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, 

e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do celów 

wskazanych w pkt 2.  

 

 

 

* Proszę zakreślić wybraną odpowiedź. 


