
Załącznik nr 4 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO* 

 

 

Ja niżej podpisany .................................................... (imię i nazwisko), oświadczam że: 

□ Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie przewidziane w nim warunki.  

□ Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki  

…………………………………………………………………………………………….………………………………… (imię i nazwisko) 

 w konkursie „Ośmiu Wspaniałych”. Jednocześnie oświadczam, że spełnia on/ona jego wymagania. 

□ Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/mojej 

córki dla potrzeb związanych z realizacją Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, jednocześnie wyrażam 

zgodę na rejestrowanie i utrwalanie wizerunku mojego syna/mojej córki podczas uczestnictwa 

w Konkursie. W związku z powyższym udzielam nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego 

wykorzystywania zdjęć i nagrań wizerunku mojego dziecka bez konieczności każdorazowego ich 

zatwierdzania.  

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań, za 

pośrednictwem dowolnego medium w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością prowadzoną przez 

Organizatora Konkursu Fundacji „Świat na Tak” oraz podmioty z nim współpracujące, m.in.  WCRS 

oraz Gminy Wrocław w związku z realizacją Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” oraz wykorzystanie w 

opracowaniu materiałów promocyjnych wydarzenia, włącznie z umieszczeniem na stronach 

internetowych Organizatora konkursu Fundacji „Świat na TAK”  oraz podmiotów z nim współpracujących 

(m.in. www.wroclaw.pl, www.wcrs.wroclaw.pl, www.wolontariat.wroclaw.pl) w celu informowania  

o udziale w Konkursie oraz w ramach promocji i upowszechniania Konkursu, w tym za pośrednictwem 

portalu społecznościowego Facebook.   

□ W przypadku otrzymania przez mojego syna/moją córkę tytułu Wyróżnionego (w kategorii Ósemka), 

bądź Nagrodzonego (w kategorii Ósemeczka), wyrażam zgodę na umieszczenie jej/jego danych 

osobowych w zakresie podanych w karcie zgłoszenia, w szczególności: imię i nazwisko, wizerunek na 

stronie internetowej, portalach społecznościowych, w prasie lokalnej, mediach oraz w wydawnictwach 

promujących działalność Organizatora Konkursu Fundacji „Świat na TAK”  oraz podmiotów z nim 

współpracujących, m.in. WCRS oraz Gminy Wrocław. 

□ W przypadku uzyskania mojego syna/moją córkę tytułu Laureata Konkursu (w kategorii Ósemka), 

wyrażam zgodę na umieszczenie jego/jej danych osobowych w zakresie podanych  

w karcie zgłoszenia, w szczególności: imienia i nazwiska, wizerunku na stronie internetowej, portalach 

społecznościowych, w prasie lokalnej, mediach oraz w wydawnictwach promujących działalność 

Organizatora Konkursu Fundacji „Świat na TAK” oraz podmiotów z nim współpracujących, m.in. WCRS 

oraz Gminy Wrocław. 

Jednocześnie wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki przez 

Organizatora Konkursu Fundacji „Świat na TAK” niezbędnych do przeprowadzenia eliminacji 

ogólnopolskich Konkursu: w tym wydania folderu oraz organizacji Ogólnopolskiego Finału Konkursu. 

□ W przypadku uzyskania przez mojego syna/moją córkę tytułu Laureata reprezentującego Wrocław 

podczas eliminacji ogólnopolskich (w kategorii Ósemka) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora konkursu Fundacji „Świat na TAK”  jego/jej danych niezbędnych do przeprowadzenia 

eliminacji ogólnopolskich konkursu: w tym imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, opisu 

działań. 

□ Zapoznałam/em się z Klauzulą Informacyjną RODO. 

Klauzula informacyjna 

1. Administrator danych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Świat na Tak”, z siedzibą w Warszawie (dalej: my). 

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

- listownie na adres: ul. Szucha 27, 00-580 Warszawa, 
- przez e-mail: fundacja@swiatnatak.pl, 
- telefonicznie: tel. (22) 629 35 75.  

http://www.wroclaw.pl/
http://www.wcrs.wroclaw.pl/
https://wolontariat.wroclaw.pl/


 

     2. Inspektor ochrony danych 
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z 

przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: 

- listownie na adres: ul. Szucha 27, 00-580 Warszawa, 

- przez e-mail: fundacja@swiatnatak.pl. 
 

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych 

Będziemy przetwarzać ww. dane osobowe podane w karcie zgłoszenia w celu  zorganizowania konkursu „Ośmiu 

Wspaniałych”, a także do przygotowania i rozpowszechniania materiałów informacyjnych o przebiegu tego konkursu 

jako niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i e) 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

Będziemy przechowywać ww. dane przez czas organizacji Konkursu oraz wykorzystywania materiałów 

informacyjnych a także po zakończeniu ww. działań do celów rozliczeniowych i archiwizacyjnych. 

 

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych 

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe: 

 Wrocławskiemu Centrum Rozwoju Społecznego z siedzibą przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu – 

organizatorowi wrocławskiej edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu 

Wspaniałych”, 

 Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią  

z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną, 

 W zakresie niezbędnym – Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września  

2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

 
6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

 prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 prawo do przenoszenia danych. 

 

7. Prawo do wniesienia skargi do organu  

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 
 

 
 
 
 

...................................................................................... 
data i czytelny podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego uczestnika*  

 
*nie dotyczy uczestników pełnoletnich 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

 

Ja niżej podpisany ……………………….……………………………………………………………………………………………..……………..  

(imię i nazwisko), oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie w formie zdjęciowej wizerunku 

mojego dziecka/podopiecznego: .………………………………………………………………………….………………………….…  

(imię i nazwisko) podczas realizacji wydarzenia pn.: „Ośmiu Wspaniałych” organizowanego przez 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) – jednostkę organizacyjną Gminy Wrocław  

z siedzibą przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu oraz wykorzystanie tego wizerunku, bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania, poprzez umieszczenie zdjęć mojego dziecka w folderze informacyjno 

– promocyjnym wydanym przez WCRS pod nazwą „Ośmiu Wspaniałych” oraz prezentacji podczas 

uroczystego podsumowania Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. 

 

Zgoda co do wykorzystania wizerunku udzielona zostaje nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych oraz 

ilościowych. Zgoda dotyczy wizerunku i głosu zarejestrowanego podczas udziału  

w wydarzeniu „Ośmiu Wspaniałych”. Dla potrzeb realizacji folderu i prezentacji wizerunek mojego 

dziecka/podopiecznego może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, 

kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony 

towarzyszącym komentarzem oraz dodawany do innych materiałów powstających na potrzeby 

wydarzenia „Ośmiu Wspaniałych”  oraz w celach informacyjnych i promocji Wrocławskiego Centrum 

Rozwoju Społecznego – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. 

Zgoda w zakresie przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Powyższe zgody udzielone zostają w związku z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) oraz art. 6 ust. 1 l.it. a w zw.  

z art. 7 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 (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1 ze zm.) (RODO). 

 

Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych, oraz że 

zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. 

 

 

 

 

Wrocław,  ………………………………    ……………………………………………………  

(data)                       (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka/podopiecznego jest Wrocławskie Centrum 

Rozwoju Społecznego. Możesz się z nami skontaktować listownie na adres: pl. Dominikański 6, 

50-159 Wrocław 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Pani/Pana 

dziecka/podopiecznego oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem 

danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego pl. Dominikański 6, 50-159 

Wrocław 

 przez e-mail: iod@wcrs.pl 

 telefonicznie: + 48 71 77 24 900. 

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego będą przetwarzane przez administratora w celu: 

1) wykorzystania wizerunku Pani/Pana dziecka/podopiecznego w materiałach 

publikowanych lub autoryzowanych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (w 

folderze informacyjno - promocyjnym) w zakresie działalności promocyjnej, na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r., 

2) wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków wynikających z przepisów powszechnie 

obowiązujących, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego przechowywane będą w czasie zgodnym z 

przepisami prawa lub do wycofania zgody. 

5. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka/podopiecznego będą: 

– wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa, 

– osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania 

swoich obowiązków służbowych, 

– podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 

przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) 

6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na 

zasadach określonych w art. 15-17 RODO; 

2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO, tj. do otrzymania przez osobę, 

której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; 

4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

7. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 6 należy skontaktować się  

z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych 

kontaktowych. 

8. Dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego nie będą przekazywane żadnym odbiorcom 

danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

 

 


