
 
 
 

„ROSmalowani” WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY 2020 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA  
 
 

TYTUŁ PRACY  

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA 
PRAWNEGO  

 

TELEFON KONTAKTOWY/E-MAIL  

MIEJSCOWOŚĆ  

INSTYTUCJA KULTURY/SZKOŁA  

KATEGORIA WIEKOWA 
(prosimy zaznaczyć) 

 7-9 lat 

 10-12 lat 

 13-15 lat 

 16-18 lat 

 

ZGODA RODZICÓW 

Deklaruję udział mojego dziecka w konkursie pn. „ROSmalowani” Wojewódzki Konkurs Plastyczny 2020, realizowanym przez Łódzki Dom 

Kultury w okresie wrzesień – grudzień 2020 r. 

Zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu pn. „ROSmalowani” Wojewódzki Konkurs Plastyczny 2020 i w pełni go akceptuję. 

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej karcie są prawdziwe. 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w konkursie pn. „ROSmalowani” Wojewódzki Konkurs Plastyczny 2020, realizowanym 

przez Łódzki Dom Kultury w okresie wrzesień – grudzień  2020 r. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Łódzki Dom Kultury z siedzibą w Łodzi,  

ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, na potrzeby konkursu pn. „ROSmalowani” Wojewódzki Konkurs Plastyczny 2020, zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami prawa. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Łódzki Dom Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź 

na potrzeby promowania działań w ramach konkursu pn. „ROSmalowani” Wojewódzki Konkurs Plastyczny 2020  poprzez upowszechnianie 

zdjęć oraz materiałów filmowych związanych z uczestnictwem w konkursie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

Wyrażam zgodę na przesyłanie zdjęć oraz informacji dotyczących konkursu pn. „ROSmalowani” Wojewódzki Konkurs Plastyczny 2020 

przez Łódzki Dom Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, oraz otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o 

działalności ŁDK, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć oraz filmów z udziałem mojego dziecka m.in. na portalach społecznościowych oraz na stronach 

internetowych administrowanych przez Łódzki Dom Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami prawa. 
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miejscowość i data               podpis 



 
 
 
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
        
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r.  
Nr 119, stron.1) (dalej jako: "RODO"), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dziecka dane 
osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych: 
1. Administratorem danych osobowych Twojego dziecka jest: Łódzki Dom Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 18,  

90-113 Łódź. 
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – Panią Sylwię Tokarską, tel. 797-326-200, adres email: s.tokarska@ldk.lodz.pl 
3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przez nas przetwarzane przez okres trwania „ROSmalowani” Wojewódzki Konkurs 

Plastyczny 2020, a po tym czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. 
4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swojego dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie. 

5. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, 
że przetwarzanie danych Twojego dziecka dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych. 

6. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą udostępniane innym podmiotom. 
7. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. 
8. Podanie danych Pani/Pana dziecka jest całkowicie dobrowolne i wynika z wyrażonej zgody. 

9. Dane Pani/Pana dziecka będą w naszych serwisach przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały 
profilowaniu. 

 


