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KONKURS 

pt. „Pamiątka z Przysuchy” 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

Dane identyfikacyjne: 

imię i nazwisko Uczestnika Konkursu: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

klasa: 

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

............................................. 

numer telefonu kontaktowego (rodzica/opiekuna prawnego): 

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

............................................. 

nazwa i adres szkoły, do której Uczestnik Konkursu uczęszcza: 

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

............................................. 

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

............................................. 

numer telefonu kontaktowego opiekuna plastycznego: 

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

............................................. 
 

 

Uprzejmie informuję, że: 

 

1. administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, dane 

kontaktowe:   Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, ul. Szydłowiecka 30, 26-600 Radom, tel. (48) 332-92-

81 e-mail: muzeumwsi@muzeum-radom.pl 

2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: info@rodo-radom.pl 

 

Dane osobowe Uczestnika Konkursu: 

1. będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a także w celach marketingowych; 
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2. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 

zwane RODO;  

3. w celu przyznawania i wręczenia nagrody w konkursie: „Pamiątka z Przysuchy”; 

4. nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; 

5. będą przechowywane 3 miesiące od momentu pozyskania, dane osobowe zwycięzców Konkursu przez okres 

niezbędny do realizacji zadań statutowych Muzeum.  

6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. 

Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo żądania:  

 

1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego na 

zasadach określonych w RODO; 

2. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia 

zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem oraz wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją 

Uczestnika Konkursu. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich będzie skutkowało niezakwalifikowaniem 

do Konkursu. 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym 

 

 

 

 ....................................................................                      

………………………………………………………………………..            
                      (miejscowość, data)                                  (podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu) 
 

 

 

 

 ....................................................................                  
………………………………………………………………………………..  
                      (miejscowość, data)                                        podpis opiekuna plastycznego Uczestnika Konkursu) 
 

 

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody*  

na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………………………………………….. 

zawartych w Karcie Zgłoszenia konkursu: „Pamiątka z Przysuchy” dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

postępowania konkursowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1). 

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody*  

na umieszczenie wizerunku (zdjęcia) mojego dziecka 

……………………………………………………………… na stronie internetowej  www.muzeum-radom.pl, 

oficjalnym profilu Muzeum na Facebook-u, w lokalnej prasie i mediach, promujących konkurs: „Pamiątka z 

Przysuchy”.  

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody*  na prezentację zgłoszonej do Konkursu pracy w siedzibie Organizatora 

Konkursu oraz upublicznianie bez wynagrodzenia fotografii zgłoszonej pracy. 
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....................................................................              

…………………………………………………………………………………      
(miejscowość, data)                                                     (podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu/  

Uczestnika Konkursu) 
 

 

 

* Właściwe podkreślić 


