załącznik nr 2
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
........................................ w związku z jego udziałem w 1 Konkursie Międzyparafialnym:
służebnica Boża siostra Maria Dulcissima Hoffmann. DUCHOWA KAPLICZKA
organizowanym przez Siostry Maryi Niepokalanej w Raciborzu Brzeziu – umieszczonych w
zgłoszeniu, związanych z organizacją, przeprowadzaniem konkursu i doręczeniem nagrody, w celu
zamieszczenia listy laureatów na stronach organizatorów (dulcissima.pl) oraz w celach
sprawozdawczości. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/my dobrowolności podania
danych oraz że zostałam/em poinformowana/ny o prawie dostępu do danych i ich poprawiania oraz
żądania usunięcia. Zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016, poz.922 z późniejszymi zmianami) oraz 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 danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
…....................................................
(miejscowość, data)

…...................................................
( podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

…............................................................................................................................................................
załącznik nr3
ZGODA RODZICA/OPEIKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY
NA UDZIAŁ W KONKURSIE I ROZPOWSZECHNIANIE NADESLANEJ PRACY
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ….................................................
w 1 Międzyparafialnym Konkursie: służebnica Boża siostra Maria Dulcissima Hoffmann.
DUCHOWA KAPLICZKA. Oświadczam, że nadesłana praca została przygotowana przez moje
dziecko, w żadnej części nie narusza praw autorskich osób trzecich i była nienagradzana,
niepublikowana wcześniej w innych konkursach. Przekazuję nieodpłatnie organizatorom Konkursu
prawa autorskie do nadesłanej pracy oraz wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przesłanej pracy.
…....................................................
….................................................................
(miejscowość, data)
( podpis rodzica lub prawnego opiekuna)
…............................................................................................................................................................
załącznik nr 4
OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY
O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem 1 Międzyparafialnego Konkursu: służebnica
Boża siostra Maria Dulcissima Hoffmann DUCHOWA KAPLICZKA organizowanego przez
Siostry Maryi Niepokalanej w Raciborzu Brzeziu oraz akceptuje jego warunki. danych osobowych
(Dz. U. z 2016, poz.922) wyrażam zgodę/ nie wyrażam na przetwarzanie danych osobowych i
zamieszczanie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych.
…....................................................
(miejscowość, data)

…...................................................
( podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

