
 
 
 
 

 
 

Karta uczestnictwa w konkursie plastycznym 
3 ŻYWIOŁY  „2021 ROKIEM POWIETRZA” 

 
1. IMIĘ I NAZWISKO AUTORA 

 
……………………………………………………………………………………………… 
 

2. NAZWA PRZEDSZKOLA/SZKOŁY, GRUPA WIEKOWA/KLASA 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 

3. TELEFON OSOBISTY AUTORA LUB RODZICA 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 
OŚWIADCZENIA 
 
I Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść. Oświadczam, że jestem 
posiadaczem wyłącznych i nieograniczonych praw autorskich do zgłoszonej na konkurs pracy. 
Wyrażam zgodę na prezentowanie pracy na wystawie pokonkursowej, publikowanie pracy oraz mojego wizerunku 
w środkach publicznego przekazu. 
         

Imię i nazwisko:………………………………… 
 
 
 
      Data i czytelny podpis………………………………….……….. 
 
 
II Wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie plastycznym i akceptuję powyższe oświadczenia 
Ogólna klauzula informacyjna oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych. 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kropidłowscy Ubezpieczenia Sp.J. z siedzibą w 
Bochni, ul. Storynka 14, 32-700 Bochnia ; REGON: 122580537; www.kropidlowscy.com 

2. Celem przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu przez Administratora jest wyłonienie 
zwycięzców, ogłoszenie wyników, wręczenia nagród , zorganizowanie wystawy pokonkursowej, wydanie 

albumu prezentującego prace z całego Cyklu Konkursowego oraz ewentualne rozpatrzenie reklamacji. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub/oraz Pani/Pana małoletniego dziecka jest niezbędne do 
wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu konkursu względem jego uczestników oraz 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.  

4. Uprzejmie informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane będą przetwarzane tylko w okresie trwania 
konkursu , wystawy pokonkursowej i rozpatrywania ewentualnych reklamacji, jednakże nie dłużej niż do 
końca czerwca 2022. Natomiast w przypadku wydania albumu prezentującego prace z całego Cyklu 
Konkursowego nie dłużej niż do końca roku 2022. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych lub/oraz Pani/Pana małoletniego dziecka mogą być: jury 

konkursu, uczestnicy Uroczystości wręczenia nagród oraz przyszli nabywcy albumu. 

6. Informujemy, że podanie Pani/Pana danych osobowych lub/oraz Pani/Pana małoletniego dziecka ma 
charakter dobrowolny i wynika z regulaminu konkursu, a ewentualne ich nie podanie będzie skutkowało , 
że złożona praca konkursowa nie będzie  uczestniczyła w podziale nagród i wystawie pokonkursowej.   

http://www.kropidlowscy.com/


7. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe lub / oraz podane dane osobowe Pana/ Pani małoletniego dziecka 
Administrator nie będzie podejmowała wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 
będących wynikiem profilowania. 

8. Pani/Pana dane osobowe lub podane dane osobowe Pani/Pana małoletniego dziecka nie będą 
przetwarzane poza terytorium RP. 

9. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych , 
sprostowania danych, usunięcia danych,  ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych. Kontakt jest 
możliwy drogą elektroniczną na adres: naruszenia@kropidlowscy.com lub drogą pisemną pod adresem 
siedziby: Kropidłowscy Ubezpieczenia Sp. J. 32-700 Bochnia ul. Storynka 14. 

 
ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
 
1. Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz/lub danych osobowych 

Pana/Pani małoletniego dziecka zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Administratora w celu 
uczestnictwa w konkursie/zajęciach i rozdania nagród.  
 

□TAK     □NIE 
 
 

Data i czytelny podpis………………………………….……….. 
 

2. Czy wyraża Pani/Pan zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Administratora wizerunku 
uczestnika (zdjęcie grupowe podczas Uroczystości wręczenia nagród oraz warsztatów litograficznych), 
czyli Pani/Pana lub/oraz Pani / Pana małoletniego dziecka, wykonanego w trakcie zajęć/konkursu, w 
celach dokumentacyjnych i promocyjnych, w materiałach promocyjnych, na stronie www, facebook, 
instagram? 

 
□TAK     □NIE 

 
 

Data i czytelny podpis………………………………….……….. 
 

3. Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przekazywanie drogą telefoniczną (rozmowa/SMS/MMS)  informacji 
dotyczących konkursu (m.in. informacja o wynikach, dodatkowych informacji niezbędnych do 
prawidłowego przeprowadzenia konkursu). 

 
□TAK     □NIE 

 
 

Data i czytelny podpis………………………………….……….. 
 

 
 

* Podpis składa rodzic opiekun ustawowy niepełnoletniego uczestnika konkursu. 


