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Załącznik nr 4 

 

Zgoda rodzica/opiekuna dziecka na udział w konkursie, publikację wyników oraz utrwalanie 

i publikowanie wizerunku  

 

dotycząca  ………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko dziecka 

 

 

1. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody1 na udział mojego dziecka w Ogólnopolskim Interdyscyplinarnym 

Konkursie Wiedzy o Filmie i Mediach FILMOWE ŁÓDZKIE – FILMOWE REGIONY POLSKI w roku szkolnym 

2018/2019 r. 

 

………………………………………………………. 

Podpis rodzica/ opiekuna 

 

 

2. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody4 na publikację wyników mojego dziecka uzyskanych 

w poszczególnych etapach Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Filmie i Mediach FILMOWE 

ŁÓDZKIE – FILMOWE REGIONY POLSKI na stronie www.pałacmlodziezy.lodz.pl,  www.edukacjafilmowa.pl, oraz 

Łódzkiego Kuratorium Oświaty, Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, Podlaskiego Kuratorium Oświaty, Pomorskiego 

Kuratorium Oświaty, Śląskiego Kuratorium Oświaty. 

 

………………………………………………………. 

Podpis rodzica/ opiekuna 

 

 

3. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody4 na utrwalanie wizerunku mojego dziecka podczas poszczególnych 

etapów konkursu oraz publikowania zdjęć na stronie internetowej www.pałacmlodziezy.lodz.pl, 

www.kuratorium.lodz.pl, www.edukacjafilmowa.pl, fanpage tej strony na Facebooku w celu promowania 

i relacjonowania przebiegu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Filmie i Mediach FILMOWE ŁÓDZKIE – FILMOWE 

REGIONY POLSKI. 

 

………………………………………………………. 

Podpis rodzica/ opiekuna 

 

4. Oświadczam, że zapoznałam się/ zapoznałem się z regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 

o Filmie i Mediach FILMOWE ŁÓDZKIE – FILMOWE REGIONY POLSKI i akceptuję jego treść. 

 

………………………………………………………. 

Podpis rodzica/ opiekuna 

 

 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 

http://www.pałacmlodziezy.lodz.pl/
http://www.edukacjafilmowa.pl/
http://www.pałacmlodziezy.lodz.pl/
http://www.kuratorium.lodz.pl/
http://www.edukacjafilmowa.pl/
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Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 

o Filmie i Mediach FILMOWE ŁÓDZKIE – FILMOWE REGIONY POLSKI. 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest: Kuratorium Oświaty w Łodzi, 90-446 Łódź, 

al. Kościuszki 120A, tel. 42 636 34 71, e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl 

2) inspektorem ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Łodzi jest Pan Kamil Najdzionek, tel. 42 636 26 76,  e-

mail: knajdzionek@kuratorium.lodz.pl 

3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust 1 pkt c i a, w celach związanych z 

udziałem dziecka w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Filmie i Mediach FILMOWE ŁÓDZKIE – FILMOWE 

REGIONY POLSKI, w zakresie:  

a. organizacji poszczególnych stopni konkursu przez właściwe komisje konkursowe 

b. publikacji wyników konkursu na poszczególnych stopniach 

c. publikacji listy laureatów i finalistów konkursu 

d. publikacji na stronach internetowych organizatora i partnerów relacji fotograficznych z przebiegu 

konkursu 

4) odbiorcami danych osobowych mogą być: 

a. osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich 

obowiązków służbowych  

b. podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności, 

z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) 

5) dane osobowe będą przetwarzane w okresie związanym z organizacją Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 

o Filmie i Mediach FILMOWE ŁÓDZKIE – FILMOWE REGIONY POLSKI lub do momentu cofnięcia zgody 

na ich przetwarzania, 

6) podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w Ogólnopolskim 

Konkursie Wiedzy o Filmie i Mediach FILMOWE ŁÓDZKIE – FILMOWE REGIONY POLSKI, 

7) przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak 

również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem oraz prawo 

wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych, 

8) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, 

9) podane przeze mnie dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

w formie profilowania. 

 

 

………………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 


