
 
 

Załącznik  nr 1 do Regulaminu Konkursu Fotograficznego 

Z okazji Dnia Matki 

JAKA MAMA TAKIE DZIECKO 

 
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

Z OKAZJI DNIA MATKI 
JAKA MAMA TAKIE DZIECKO 

 
1. Imię i nazwisko dorosłego  uczestnika konkursu (Mamy): 

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

2. Imię i nazwisko  dziecka  - uczestnika   konkursu: 

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

3. Adres zamieszkania  

………………………………………………………………………………………. 
4. Kontakt telefoniczny, mail 

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

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią  Regulaminu  konkursu i i jego  postanowienia przyjmuję  bez 
zastrzeżeń i czuję się nimi związany. 
Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie  do konkursu zdjęcie moim dziełem i nie narusza niczyich  
osobistych praw  autorskich.  
 

………………………………………………………………………………………… 

(podpis  uczestnika konkursu) 

                                                      

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Gminne Centrum 

Kultury w Jerzmanowej ul. Głogowska 8, 67-222 Jerzmanowa, zwane dalej GCK Jerzmanowa. 
2. Inspektorem ochrony danych w GCK Jerzmanowa  jest pan Tomasz Wadas dostępny pod numerem telefonu  

570 170 137. 
3. Pani/Pana dane osobowe orz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu  przeprowadzenia  Konkursu 

Fotograficznego z okazji Dnia a Matki „Jaka Mama takie dziecko”    i ewentualnego potwierdzenia  odbioru 
nagród.  

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych  i danych dziecka  będą  internauci oraz pracownicy GCK.  
5. Pani/Pana dane oraz dane dziecka będą przechowywane przez okres  1 roku. 
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka 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 Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana  oraz danych osobowych dziecka  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2018r. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych i danych osobowych dziecka jest warunkiem udziału w 
Konkursie. Jest Pan/Pani zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych  
brak możliwości  udziału w konkursie.  

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



(podpis uczestnika konkursu) 
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                                                                Miejscowość, data ……………………………………….. 

 
 

ZGODA NA  WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 
 Ja, niżej podpisany………………………………………………… -  opiekun prawny dziecka 
                                                                                            imię i nazwisko  

…………………………………………………………………………………  wyrażam  
                                  imię  i nazwisko  dziecka 

 
zgodę na nieodpłatne utrwalenie 
                                  

wizerunku mojego i  wizerunku mojego dziecka, w formie  zdjęć  wykonanych  w ramach 
konkursu fotograficznego  Z OKAZJI DNIA MATKI 

JAKA MAMA TAKIE DZIECKO 

 
 Zgoda obejmuje  wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanego zdjęcia  za 
pośrednictwem dowolnego  medium w dowolnym  celu zgodnym z obowiązującym prawem, 
włączając w to publikację w publikacjach papierowych,  stronach internetowych i facebooku.  
 Jednocześnie zrzekam się praw związanych z  kontrolą i zatwierdzaniem  
każdorazowego  wykorzystania  zdjęcia.  
 
 

Podpis  …………………………………………..                                 

 
 


