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Zgłoszenie udziału w konkursie plastycznym 

dla uczniów przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta Skierniewice 

pn. „Woda wokół nas” 

Organizator: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię i nazwisko Uczestnika.................................................................................................................... 

Przedszkole/Szkoła:................................................................................................................................ 

Akceptuję zasady i warunki konkursu wskazane w Regulaminie konkursu, w tym potwierdzam 
zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

Zgoda na udział w konkursie i związane z tym przetwarzanie danych osobowych i wizerunku: 

1. Wyrażam zgodę na udział w/w dziecka, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym  
w konkursie plastycznym organizowanym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” 
sp. z o.o. z siedzibą w Mokrej Prawej (Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie 
Organizatora oraz na stronie www.wodkan-skierniewice.com.pl). 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunkowych mojego dziecka/ 

podopiecznego przez  administratora – ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o., współorganizatorów 

i fundatorów nagród na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i lit. h ogólnego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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. 

Dane osobowe i wizerunkowe posłużą promowaniu działań prewencyjnych poprzez 
upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych przedstawiających wizerunek jako element 
budowania pozytywnego wizerunku administratora w przestrzeni publicznej  
i w mediach. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia 
udziału w konkursie. 

Jestem świadoma/y, że zgody na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w dowolnym 

momencie, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Złożoną na konkurs pracę dziecko wykonało osobiście i przysługują dziecku prawa majątkowe  

i osobiste.  Przenoszę na Organizatora majątkowe prawa autorskie do pracy plastycznej,  
a w szczególności do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania pracą. Organizator 
uzyskuje prawo do użytkowania pracy, a w szczególności do publicznego wykorzystania jej, utrwalania 

i zwielokrotniania drukiem lub inną techniką w celach marketingowych, wprowadzenia do pamięci 
cyfrowej komputera i sieci elektronicznej. 

 
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego: 

 

.................................................................................. 
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INFORMACJE NA TEMAT DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE informuję, iż: 

1) administratorem danych osobowych Pani/Pana, Pani/Pana dziecka lub Pani/Pana podopiecznego* 
jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. , Mokra Prawa 30 , 96-100 Skierniewice. 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. 
(e-mail) - iod@wodkan-skierniewice.com.pl. 

3) dane osobowe Pani/Pana, Pani/Pana dziecka lub Pani/Pana podopiecznego przetwarzane będą  
w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu plastycznego „Woda wokół nas”. 

4) odbiorcą danych osobowych Pani/Pana, Pani/Pana dziecka lub Pani/Pana podopiecznego będą 
wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  

w tym podmioty świadczące usługi na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o., 
współorganizatorzy, patroni medialni i fundatorzy nagród w Konkursie plastycznym woda wokół nas. 

5) Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
określonych celów. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana, Pani/Pana dziecka lub 

Pani/Pana podopiecznego* oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana, Pani/Pana dziecka/danych osobowych Pani/Pana podopiecznego 
narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 
na publikacje wizerunku. 

9) Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego: 

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


