
          Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA MAŁOLETNIEGO  

W KONKURSIE PLASTYCZNYM  „MOJE RODZINNE DRZEWO GENEALOGICZNE” 

ORGANIZOWANYM  PRZEZ 

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W CZĘSTOCHOWIE  

 

1. Imię i nazwisko..................................................................................................................... .................. 

2. Wiek............................................................................................................ ............................................ 

3. Nazwa i adres szkoły......................................................................................................... ..................... 

4. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna.......................................................................................................... 

5. Dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail)......................................................................................... 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki. 

7. Jednocześnie oświadczam, iż uzyskałem zgodę na upublicznienie danych osobowych osób, których dane 

zostały wykorzystane w zgłoszonej pracy konkursowej. 

 

 

 

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

miejscowość i data      czytelny podpis 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji celów zgodnych z regulaminem konkursu plastycznego „Moje rodzinne drzewo 

genealogiczne”  przez Archiwum Państwowe w Częstochowie.  

 

 

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

Data 

 

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

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie wizerunku 

mojego dziecka przez Archiwum Państwowe w Częstochowie do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.2019.1231 ze. zm.).  

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas ogłoszenia 

wyników i wręczenia nagród w konkursie plastycznym „Moje rodzinne drzewo genealogiczne”, są 

przechowywane w Archiwum Państwowym w Częstochowie, mogą zostać umieszczone w serwisach 

internetowych Archiwum Państwowego w Częstochowie (www.czestochowa.ap.gov.pl), na profilach w portalach 

społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram oraz zostanie przekazana do lokalnych mediów. 

Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Dla autorów najlepszych prac ufundowane 

zostaną dyplomy i nagrody.  

 

 

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

Data 

 

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

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

KLAUZULA INFORMAYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

http://www.czestochowa.ap.gov.pl/


przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka/uczestnika konkursu jest 

Archiwum Państwowe w Częstochowie z siedzibą przy ul. Rejtana 13, 42-200 Częstochowa; 

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 

ochrony danych pisząc na adres email inspektor@odocn.pl; tel. 602762036; 

3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe  dziecka/uczestnika konkursu będą przetwarzane w związku  

z udziałem w konkursie plastycznym „Moje rodzinne drzewo genealogiczne”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO czyli Pani/Pana zgody; 

4) Dane osobowe laureatów, których nagrody będą ufundowane przez sponsorów konkursu, będą udostępnione 

upoważnionym przedstawicielom sponsorów w celu wydania nagród; 

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - 

prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; 

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach);  

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie, o którym mowa w pkt 

3); 

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

mailto:inspektor@odocn.pl

