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Uzasadnienie 

 
Imię, nazwisko i wiek  
Autora 

 

Adres kontaktowy Autora 
(telefon lub e-mail) 

 

Nazwa i adres  
szkoły 

 

Telefon / e-mail  
szkoły 

 

Imię i nazwisko Opiekuna 
merytorycznego 
(telefon i/lub adres e-mail) 

 

 
 

OŚWIADCZENIE AUTORA 
 
Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do Konkursu, oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie. 
 

................................................... 
podpis uczestnika 

 
Oświadczam, iż:  
- zapoznałem się z informacjami na temat przetwarzania moich danych osobowych przez administratora danych 
osobowych to jest Fundację „Zawsze Warto” z siedzibą w Krakowie, 
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka / moich (dotyczy uczestników pełnoletnich)*  
 

....................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko uczestnika) 

do celów związanych z jego / moim (dotyczy uczestnika pełnoletniego)* udziałem w IV Ogólnopolskim Konkursie 
Poetyckie Jaskółki. 
 

................................................... 
podpis rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego uczestnika* 

 
 

verte! 



Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Poetyckie Jaskółki i akceptuję jego postanowienia. 
 

................................................... 
podpis rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego uczestnika* 

 
Oświadczam, że zgodę na bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunku (dotyczy uczestnika pełnoletniego)*/ wizerunku 
mojego dziecka przez Organizatorów Konkursu i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz 
filmach, udostępnionych przeze mnie Organizatorom Konkursu lub wykonanych w trakcie wydarzeń organizowanych 
w ramach Konkursu Poetyckie Jaskółki, polegające w szczególności na umieszczaniu takich zdjęć na stronach 
internetowych Organizatorów Konkursu (www.zawszewarto.pl) oraz wykorzystywaniu w materiałach promocyjnych 
i informacyjnych Konkursu. 
 

................................................... 
podpis rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego uczestnika* 

______ 
*Niepotrzebne skreślić 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
DANE OSOBOWE 

dla Uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckie Jaskółki 
 
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia 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 (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych lub 
RODO), niniejszym informujemy, iż: 
1) Administratorem Pana/Pani oraz (w przypadku uczestników niepełnoletnich) Pana/Pani dziecka danych osobowych 
będzie Fundacja „Zawsze Warto” z siedzibą w Krakowie (31-026),  ul. Radziwiłłowska 23/8, KRS: 0000551401; 
2) Pana/Pani lub (w przypadku uczniów niepełnoletnich) Pana/Pani dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a.  przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckie Jaskółki oraz zapewnieniu Pana/Pani lub (w przypadku 
uczniów niepełnoletnich) Pana/Pani dziecka udziału w tym konkursie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) 
Rozporządzenia ogólnego  

b.  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia 
ogólnego, 

3) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku uczestnictwem w wyżej wskazanym konkursie jest 
dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie – bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest 
to możliwe. 
4) Posiada Pan/Pani prawo do: 

a.  dostępu do swoich oraz (w przypadku uczniów niepełnoletnich) Pana/Pani dziecka danych, ich sprostowania,  
b.  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na 

podstawie udzielonej Administratorowi  zgody, 
c.  przenoszenia danych, 
d.  wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu 

ogólnym; 
5) Pana/Pani lub (w przypadku uczniów niepełnoletnich) Pana/Pani dziecka dane osobowe mogą być przekazywane 
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora (podmiotom przetwarzającym) m.in. 
dostawcom usług IT i podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora – przy czym takie 
podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem. 
6) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych lub (w przypadku uczniów niepełnoletnich) Pana/Pani dziecka danych 
osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  
7) Pana/Pani lub (w przypadku uczniów niepełnoletnich) Pana/Pani dziecka dane osobowe będą przechowywane do 
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, jednakże nie krócej niż 
10 lat. 
8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami 
Rozporządzenia ogólnego.  


