
Załącznik nr 1 do Regulaminu  
„Konkursu plastycznego na kartkę świąteczną z motywem miasta Jarosławia  

VII edycja – BOŻE NARODZENIE 2022” 
 

 
 
METRYCZKA PRACY 
(przedszkola/szkoły podstawowe/szkoły ponadpodstawowe) 
 
 

Imię i Nazwisko Autora  

Szkoła  

Klasa  

Imię i Nazwisko Opiekuna  

Telefon kontaktowy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



……………………………………………………………………….. 

 Imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę  
   na przetwarzanie danych osobowych 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imienia, 

nazwiska i numeru telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących dziecka:  

 

……………………………………………….. 

Imię i nazwisko dziecka 

w postaci: imienia, nazwiska, nazwy szkoły i klasy (autora kartki świątecznej) dla celów 

związanych z organizacją konkursu oraz upowszechnianiem osiągnięć uczestnika konkursu i 

pracy konkursowej poprzez stronę internetową Organizatora konkursu i profilu Organizatora 

na portalu Facebook oraz w mediach/wydawnictwach, w związku z promocją konkursu, jak też 

promocją działalności Organizatora konkursu.  

 

Wyrażam również zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka - autora kartki świątecznej, 

uczestniczącego w konkursie (w formie filmu i zdjęć), w tym na publikację na stronie 

internetowej Organizatora konkursu i na profilu Organizatora na portalu Facebook, jak też w 

mediach/wydawnictwach do celów promocyjnych. Zgoda ma charakter nieodpłatny 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielona dobrowolnie na podstawie art. 81 

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j.) 

oraz 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 (dalej „RODO”). 

 

Zgoda może być wycofana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

 

Potwierdzam otrzymanie od administratora danych osobowych załącznika informacyjnego 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, z którym się zapoznałem i przyjąłem do wiadomości.  

 

 

 

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

                                                                                        (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)   

 



Załącznik informacyjny 

„Konkursu plastycznego na kartkę świąteczną z motywem miasta Jarosławia  

VII edycja – BOŻE NARODZENIE 2022” 

 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO, informuję, że:  

1) Administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Jarosławia jest 

Burmistrz Miasta Jarosławia, adres siedziby: Rynek 1, 37-500 Jarosław; 

2) z administratorem – Burmistrzem Miasta Jarosławia można się skontaktować za pomocą email: 

sekretariat@um.jaroslaw.pl, telefonicznie: 16 624-87-01 lub pisemnie na adres siedziby Administratora; 

3) Administrator wyznaczył Pana Zbigniewa Piskorza na inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować poprzez e:mail: iod@um.jaroslaw.pl, telefonicznie: 16 624-87-31 lub pisemnie na adres siedziby 

administratora.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych; 

4) dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i e RODO w celu 

organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu plastycznego na kartkę świąteczną z motywem Miasta 

Jarosławia oraz promowania osiągnięć uczestników konkursu; 

5) dane osobowe będą przetwarzane 5 lat. W zakresie rozpowszechniania wizerunku oraz osiągnięć Pani/Pana 

dziecka dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Przy czym dane osobowe gromadzone przez 

administratora portalu lub/i aplikacji społecznościowej, tj. np. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji 

podlega retencji na zasadach określonych regulaminem odpowiedniego dostawcy. Dane przetwarzane na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora mogą być przetwarzane do czasu skutecznego 

złożenia sprzeciwu lub ustania jego interesu; 

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

prawa. Dodatkowo dane mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu 

Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu 

świadczenia określonych w umowie usług np. serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych; 

7) dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (tj. państw trzecich); 

8) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

• prawo dostępu do danych osobowych, 

• prawo do żądania sprostowania,  

• prawo do żądania usunięcia danych,  

• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

• prawo do przenoszenia danych,  

• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

9) wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu 

mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 21 RODO; 

10) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

11) Podanie danych osobowych w zakresie określonym zgodą jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu 

wskazanego w pkt 4. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało uniemożliwieniem udziału Pani/Pana 

dziecka w konkursie; 

12) Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą 

profilowane. 



Załącznik nr 2 do Regulaminu  
„Konkursu plastycznego na kartkę świąteczną z motywem miasta Jarosławia  

VII edycja – BOŻE NARODZENIE 2022” 
 

 
 
 

Jarosław, dnia …………………………………… 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Oświadczam, że wykonana przeze mnie praca nie narusza dóbr i praw osób trzecich 

oraz, że posiadam pełnię praw autorskich do wykonanej pracy i przenoszę je na Organizatora 

w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz oświadczam, że 

przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do wykonanej pracy na rzecz 

Organizatora na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie, wykorzystywanie 

techniką drukarską i cyfrową, wystawianie, udostępnianie na stronach internetowych oraz we 

wszystkich materiałach promocyjnych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania  

i wprowadzania do obrotu. 

 
 
 
 

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

                                                                                                     (Imię i Nazwisko Autora lub Opiekuna) 

*Podpisując się, oświadczam zarazem, że zapoznałem się z regulaminem konkursu. 

 
 


