
Załącznik nr 2  

OŚWIADCZENIE 
Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w konkursie 

Niniejszym oświadczam, że  

 zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego 
warunki; 

 moja córka/syn jestem autorem nadesłanej bajki; 
 nadesłana bajka nie była publikowana i nagradzana w innych konkursach; 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy, z siedzibą  przy ul. 
Stawowa 27A, reprezentowane przez p.o. Dyrektora Panią Alinę Szymańską nr telefonu: 733 070 389. 

2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych 
umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

3.Inspektorem Ochrony Danych Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy jest Beata Grzegorczyk, z którym można 
się kontaktować osobiście, telefonicznie: 500 070 576, mailowo: beata.grzegorczyk@rck.drzewica.pl. 

4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są w celu/celach: 

a) wypełnienia obowiązków prawnych oraz ustawowych zadań publicznych realizowanych przez Regionalne Centrum 
Kultury w Drzewicy, 

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami i innymi podmiotami, 

c) w celach archiwalnych Regionalnego Centrum Kultury, 

d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej 
zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 
mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe 
dla których Administratorem jest Regionalne Centrum Kultury. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu 

a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczania przetwarzania danych, 

d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. 

 

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

 Miejscowość, data                                                      Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 


