
Załącznik nr 2 do Regulaminu 4. Młodzieżowego Przeglądu Teatralnego 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administrator 1 Biblioteka Pedagogiczna  

Administrator 2 Szkoła Podstawowa Nr 14 w Radomiu  

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

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

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

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

1. Zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 

kwietnia 2016 r. ja niżej podpisana wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej córki /syna  

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

i zgodę na nieodpłatne utrwalenie, rozpowszechnienie wizerunku mojego syna/córki  

w 4. Młodzieżowym Przeglądzie Teatralnym. 

2. 4. Młodzieżowy Przegląd Teatralny odbędzie się w dniach 19-21/12/2022 r. w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu (Administrator 2). Następnie występy 

nagrodzonych spektakli Przeglądu odbędą się w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu (Administrator 

1) w okresie styczeń-czerwiec 2023 r. 

3. Celem wyrażonej zgody jest promowanie uczestników konkursu. Wizerunek uwidoczniony na 

zdjęciach i filmach stanowi dane osobowe uczestnika konkursu. Zgoda będzie wykorzystywana  

w celach promocyjnych Biblioteki Pedagogicznej i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Radomiu. 

4. Miejscem publikacji wizerunku jest oficjalna strona internetowa Administratorów 1 i 2, oraz media 

społecznościowe FB, IG oraz na YT. 

5. Oświadczam, iż zapoznał/em/am się z regulaminem konkursu, który znajduje się na stronie 

internetowej Biblioteki Pedagogicznej w zakładce „Dla Nauczyciela”. 

 

……………………………………………………………………………………… 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzanych danych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO informujemy : 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym skorzystania z przysługujących na mocy 

przepisów RODO praw, można skontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych lub przesłać wiadomość email : iod@ckziu.radom.pl 

3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

art.6 ust 1 lit a RODO wyrażona dobrowolnej zgody na uczestnictwo dziecka w konkursie 

art.6 ust 1 lit c RODO wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa (deklaracja 

zgłoszenia, ogłoszenie wyników konkursu, przechowywanie zgłoszeń uczestników). Kopie dane 

osobowe uczestników konkursu będą przekazane Administratorowi 2, który będzie realizował swoje 

cele związane z konkursem. Administrator 1 pozyskuje dane w procesie rekrutacji i używa tych danych 

do organizacji występów laureatów. 

4. Administrator 1 informuje, że kopie danych osobowych zostaną udostępnione  do Administratora 2 

w celu udziału w przeglądzie plikiem zaszyfrowanym.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia konkursu, a następnie będą 

przechowywane według Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt -5 lat u Administratora 1. Informacje  

o konkursie co roku będą przekazywane w sprawozdaniu w formie statystycznej do GUSU i Organu 

Prowadzącego. Po okresie przydatności dane z formularzy kontaktowych ulegną brakowaniu. 

6. Mają państwo prawo żądać od Administratora :dostępu do swoich danych osobowych, a także ich 

sprostowania (poprawiania)oraz wniesienia skargi do Organu Nadzorczego 00-193 Warszawa ul. 

Stawki 2 

7. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału córki/syna w konkursie. 

8. Administrator informuje, że osoby biorące udział w konkursie będą dokumentowane fotograficznie, 

a materiały nieodpłatnie rozpowszechniane w mediach, FB, IG i YT Administratora 1 i 2 w celach 

promocyjnych.  

 


