
 

 

           

Załącznik 1 do Regulaminu konkursu plastycznego „Krajna i Pałuki w 2121 roku” 

 

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział dziecka w Konkursie oraz 

przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja niżej podpisany(-a) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………… 

…………………… (imię i nazwisko) w Konkursie plastycznym „Krajna i Pałuki w 2121 roku” organizowanym 

przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” z siedzibą w Nakle nad Notecią.  

Ponadto oświadczam, że zapoznałem(-am) się z Regulaminem Konkursu plastycznego dla dzieci i 

młodzieży „Krajna i Pałuki w 2121 roku” i akceptuję jego warunki.  

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

1. Jako rodzic / opiekun prawny dziecka …………………………………………………… (imię i nazwisko) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie swoich oraz jego danych osobowych zawartych również w metryczce 

umieszczonej na odwrocie przygotowanej przez nie pracy plastycznej przez Stowarzyszenie 

„Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 

KRS: 0000315055 (administrator danych osobowych) zgodnie z rozporządzeniem 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).  

2. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.  

3. Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie „Partnerstwo 

dla Krajny i Pałuk”, będące Lokalną Grupą Działania dla obszaru powiatu nakielskiego, w celu realizacji 

operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz jej rozliczenia, monitoringu i kontroli zgodnie z 

umową nr 00159-6937-UM0200004/16 z dnia 30.06.2016 r.  

4. Dane osobowe wskazane w metryczce będą przetwarzane także przez współadministratorów, tj. 

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń) 

i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie (ul. Poleczki 33, 02-822 

Warszawa) w celu rozliczenia, monitoringu i kontroli działań realizowanych przez Stowarzyszenie 

„Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. 

5. Jestem świadomy, że mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą 

przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń 



 

 

           

przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.  

6. Mam prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych mojego dziecka, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. Wyrażam zgodę na utrwalenia i wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Stowarzyszenie 

„Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” na potrzeby realizacji ww. operacji oraz jej promocji i rozliczenia.  

 

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W 

przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem 

Ochrony Danych, email: kontakt@systems.net.pl 

 

 

 

 ……………………………………………………………..  

(data, czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 
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