
Załącznik nr 1 

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych w związku                          

z udziałem ucznia w Konkursie na wykonanie spotu profilaktycznego „Bądź fair-nie hejtuj” 

organizowanym przez Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy  

Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………………………………. 

Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………………………… 

Klasa ………………………………………………………………………………………………………….. 

Ja niżej podpisana/-y wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska 

podanych jako własnoręczny podpis w niniejszym formularzu oraz danych osobowych mojego dziecka 

tj. imienia i nazwiska, wieku, szkoły i klasy przez Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy wyłącznie                      

w celu organizacji Konkursu, wyłonienia laureatów  konkursu oraz przygotowania imiennych dyplomów 

dla uczestników oraz wyrażam zgodę na publikację konkursowego spotu profilaktycznego i  podanie                 

do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy wraz z nazwą szkoły i klasy na stronie 

internetowej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/-em się z załączoną poniżej klauzulą informacyjną.     

 

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

          data                                                                         czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                      

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (Dz. U. UE L nr 119, str. 1 ze zm.) 

informuje, że  : 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest 

Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy, z siedzibą przy ulicy Chodkiewicza 32,                       

85-667 Bydgoszcz. 

2. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych. 

3. Dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu. 

4. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.  

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

oraz ograniczenia przetwarzania danych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność              

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane 

niezgodnie z przepisami prawa. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział dziecka 

w konkursie. 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 

Ja niżej podpisana/-y jako przedstawiciele ustawowi/opiekunowie prawni dziecka, oświadczamy,              

iż wyrażamy zgodę na wykorzystanie wizerunku naszego niepełnoletniego syna/córki, który pojawia 

się w spocie profilaktycznym, celem wzięcia udziału w Konkursie „Bądź fair-nie hejtuj” 

organizowanym przez Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy. Zgoda obejmuje wykorzystanie, 

utrwalanie i powielanie wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium w celach konkursowych. 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Oświadczam, ze niniejszą zgodę 

udzielam nieodpłatnie.       

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

miejscowość/data                                                                           czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 



Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka   

Ja niżej podpisana/-y wyrażam zgodę na wykorzystanie spotu profilaktycznego mojego dziecka                          

do realizacji działań profilaktycznych. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia. 

 

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

                                                                                 czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

  

 

Zgoda na przeniesienie praw autorskich, zgoda na przetwarzanie danych osobowych                                 

oraz zezwolenie na wykorzystanie wizerunku 

Niniejszym oświadczam, iż przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe                            

do utworu. Autorskie prawa majątkowe do utworu przechodzą na Organizatora w momencie podpisania 

niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania spotu 

i rozporządzania nim. 

Jako autor utworu zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie ze spotu profilaktycznego 

a w tym na publiczne reprezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie pracy, w tym na umieszczenie 

zwycięskiej pracy konkursowej na stronie Internetowej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy   

Oświadczam, ze praca jest mojego autorstwa i w związku z wykonaniem spotu nie naruszam w żaden 

sposób praw osób trzecich. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami zawartymi                  

w Regulaminie Konkursu oraz 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. 

Przetwarzane dane (imię, nazwisko, szkoła) mogą być publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na opublikowanie przez Organizatora Konkursu mojego imienia                                

i nazwiska oraz wizerunku na stronie Internetowej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.   

 

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

  miejscowość/data                                                                     czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka                                                          

 

 

 

Autor spotu profilaktycznego …………………………………………………………………………………..……… 

                                                               imię i nazwisko                                data i podpis 

 

   


