
Zgłoszenie konkursowe / Oświadczenie 

 

Ja ………………………………………………………………............................................................................................. 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………….………………….................................... 

Jako rodzic/opiekun prawny ………………………………………………………………………………….................................... 

(imię i nazwisko uczestnika) 

wiek dziecka: ……………………………………………………………………........................................................... 

uczęszczającego (-ej) do szkoły ….…………………………………………………............................................................. 

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

do klasy ................................ (w okresie wakacyjnym wpisać klasę, do której dziecko uzyskało 

promocję) 

Oświadczam jak niżej: 

- wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/podopiecznego w konkursie plastycznym „Rower 

przyszłości” (dalej „Konkurs”) organizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w związku  

z piknikiem edukacyjnym Love rower zaplanowanym w dniu 18 września 2022,  kierowanym do dzieci  

i młodzieży stanowiącym jeden z elementów pikniku,  w przypadku kiedy moje dziecko/podopieczny zostałoby 

laureatem lub wyróżnionym uczestnikiem Konkursu, 

- wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska mojego dziecka/podopiecznego jako 

autora pracy wraz z jego wiekiem i nazwą szkoły, na stronie internetowej i mediach społecznościowych 

organizatora, 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w zakresie imienia  

i nazwiska, wieku oraz wizerunku przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, w celu zgłoszenia pracy 

konkursowej, rozstrzygnięcia Konkursu i publikacji wyników. Jednocześnie oświadczam, że zostałem 

poinformowany o przysługującym mi prawie do wycofania powyższej zgody w każdym czasie. Odmowa 

udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału 

w konkursie. 

 

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

Data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 

 



 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ramach Konkursu 

 
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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), Zarząd Dróg 
wojewódzkich w Olsztynie jako Organizator konkursu plastycznego „Rower przyszłości” (dalej „Konkurs”) 
informuje, że: 
1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach organizacji Konkursu jest Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Olsztynie z siedzibą przy ul. Pstrowskiego 28b (10-602 Olsztyn), tel.: 89 526-19-00,  
fax: 89 539-98-76, adres e-mail: sekretariat@zdw.olsztyn.pl, reprezentowany przez Dyrektora  
ZDW w Olsztynie.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: 
iod@zdw.olsztyn.pl  

3. Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda  
na przetwarzanie danych osobowych) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu  oraz publikacji 
wyników . 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia 
laureatów i ogłoszenia wyników oraz przez okres relacjonowania wydarzenia na stronie internetowej  
i mediach społecznościowych Organizatora, bądź do momentu wcześniejszego cofnięcia zgody  
na przetwarzanie. 

5. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały dalszemu udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom 
trzecim. 

6. Administrator informuje o przysługującym prawie dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, 
której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie  
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie  
w dowolnym momencie (Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem).  

7. Administrator informuje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, w przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 
Konkursu. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe uczestnictwo w Konkursie. 


