
 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie  
i upowszechnianie wizerunku na potrzeby Konkursu 

 

Na podstawie art.6 ust. 1 lit. a, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych /mojego dziecka (imię i nazwisko): 
 

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

w świetle 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), publ. Dz. Urz, UE L 2016.119.1 oraz zezwalam na podstawie art. 81               
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018, 

poz. 1191.) na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na nagraniach audio – 
video oraz fotografiach wraz z danymi indentyfikacyjnymi (imię, nazwisko, klasa, 

nazwa szkoły) do celów promocyjnych, edukacyjnych oraz archiwalnych, a także 
na stronach WWW organizatora konkursu. 
 
 
...................................................... …………….........................................  

(miejscowość, data)                                  (czytelny podpis pełnoletniego uczestnika 
                                                                                                lub opiekuna prawnego) 
 
 
 
 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w w/w celach jest Szkoła 

Muzyczna I stopnia w Głogowie Małopolskim. 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje 

prawo:  
- żądania dostępu do danych osobowych; 
 
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
- wniesienia sprzeciwu;  
- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem; 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 
 
 
Zapoznałam/-em się z treścią powyższego oraz z Regulaminem 

Konkursu: „V Regionalny Konkurs Wesołe smyczki”, organizowanego w dniu       

19 maja 2020 r. w Szkole Muzycznej I stopnia w Głogowie Małopolskim                 
i akceptuję jego warunki. 
 
 
 

…………………………………………………………………….  
data i czytelny podpis 


