Zał. Nr 1
do REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„NIEPODLEGŁA|

DANE UCZNIA (AUTORA PRACY)
Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………................................
Nazwa szkoły/klasa…..…………………………………………………………………………………………………..
PRACA KONKURSOWA
Tytuł/Technika…..………………………………………………………………………………………………………..
OPIEKUN LUB OSOBA DO KONTAKTU, POD KIERUNKIEM KTÓREGO UCZEŃ PRZYGOTOWAŁ
PRACĘ
Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………………….
Telefon………………………………………. E-mail…………………………………………………………………..

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU i NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja …..………………..……………………………………..………………….., jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny
dziecka………………………………………………………....………………. oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych
Osobowych Nr 2016/679 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu (administrator danych)
z siedzibą: ul. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość w celu organizacji i realizacji oraz udostępnienia informacji o wynikach REGIONALNEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT „Niepodległa". Oświadczam również, że zostałem/łam poinformowany/a o sposobie
przetwarzania danych osobowych wskazanym w § 6 Regulaminu.
Wyrażam

zgodę

na

nieodpłatne

używanie,

wykorzystanie

i

rozpowszechnianie

wizerunku,

utrwalonego

dowolną

techniką

na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu ul. Sienkiewicza 5,
22-400 Zamość, na potrzeby REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT „Niepodległa".
Dla potrzeb realizacji konkursu wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji,
a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem
mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Biblioteki Pedagogicznej
w Zamościu i jej filii w Biłgoraju, Hrubieszowie i Tomaszowie oraz Facebook) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
Oświadczam, iż zapoznałem/łam się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.

…………………………………………………………..
data i podpis opiekuna prawnego dziecka

Zał. Nr 2
do REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„NIEPODLEGŁA|

OPIEKUN LUB OSOBA DO KONTAKTU, POD KIERUNKIEM KTÓREGO UCZEŃ PRZYGOTOWAŁ
PRACĘ
Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………………….
Telefon………………………………………. E-mail…………………………………………………………………..

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU i NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Nr 2016/679 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu (administrator danych) z siedzibą: ul. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość w celu
organizacji i realizacji oraz udostępnienia informacji o wynikach REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT
„Niepodległa". Oświadczam również, że zostałem/łam poinformowany/a o sposobie przetwarzania danych osobowych wskazanym w § 6
Regulaminu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego dowolną techniką
na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu ul. Sienkiewicza 5,
22-400 Zamość, na potrzeby REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT „Niepodległa".
Dla potrzeb realizacji konkursu wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji,
a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem
mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Biblioteki Pedagogicznej
w Zamościu i jej filii w Biłgoraju, Hrubieszowie i Tomaszowie oraz Facebook) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
Oświadczam, iż zapoznałem/łam się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.

…………………………………………………………..
data i podpis

