
                                          KARTA  ZŁOSZENIA 

KONKURS LITERACKI  - BAJKA  ROZŚMIESZAJKA –  

KATOWICKIE SPOTKANIA Z BAJKĄ  2022 

24.04. – 29.04.2022r.  

 
 
Imię i nazwisko autora/nazwa grupy 
 

 

 
Wiek 
 

 

 
Nazwa i adres placówki/numer 
telefonu/adres mailowy 
 

 

 
Imię i nazwisko nauczyciela 
 

 

 
Imię i nazwisko, numer telefonu 
rodzica/prawnego opiekuna 
 

 

 
 

Zgody i oświadczenie 

Proszę wstawić znak „X” w odpowiednie kratki 

Wypełnia rodzic/prawny opiekun w przypadku indywidualnego wiersza 
 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.………………….………….……………………………….. (imię i nazwisko dziecka) 

w KONKURSIE LITERACKIM – BAJKA ROZŚMIESZAJKA -  organizowanym przez Miejski Dom Kultury „Koszutka”, 
Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”, Miejski Dom Kultury „Południe”, Miejski Dom Kultury 
„Ligota”, Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec” w Katowicach.  
Jednocześnie oświadczam, że nadesłany  na Konkurs wiersz jest autorstwa mojego dziecka i przysługują dziecku 

wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone;  

  Oświadczam, że praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza 

ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Mam świadomość, że za wszelkie roszczenia osób trzecich, które 

wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada rodzic/prawny opiekun.  

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu i akceptuję go;  

 

                                                                         …………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                        / czytelny podpis  rodzica/prawnego opiekuna / 
 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. PE i RE 
2016/679 . (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 
 

1) administratorem Pani/Pana, Pani/Pana dziecka danych osobowych  jest Miejski Dom Kultury „Koszutka”  z 
siedzibą w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 47, Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” z siedzibą w 
Katowicach przy ul. Markiefki 44a, Miejski Dom Kultury „Południe” z siedzibą w Katowicach przy ul. T. B. 
Żeleńskiego 83, Miejski Dom Kultury „Ligota” z siedzibą w Katowicach przy ul. Franciszkańskiej 33, Miejski Dom 
Kultury „Szopienice-Giszowiec” z siedzibą w Katowicach przy ul. Gen. Hallera 28.  
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Domu Kultury „Koszutka”  w Katowicach jest możliwy 
pod adresem email: iod@mdkkoszutka.pl 



3) Pani/Pana, Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celu:  
-  organizacji i przeprowadzenia przez Organizatorów KONKURSU LITERACKIEGO - BAJKA ROZŚMIESZAJKA -  oraz 
opublikowania informacji o laureatach konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – zgody na przetwarzanie 
danych osobowych; 
- umieszczenia danych osobowych laureata: imię i nazwiska oraz nazwę instytucji jaką laureat reprezentuje na 
stronie internetowej i w mediach społecznościowych Administratorów wraz z autorskim wierszem; 
- realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratorów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f np. w celu 
promowania Konkursu poprzez umieszczenia na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych 
Organizatorów listy laureatów Konkursu zawierającej: imię i nazwisko oraz nazwę instytucji jaką laureat 
reprezentuje, tworzenia sprawozdań i statystyk na potrzeby instytucji nadrzędnych.   
4) Pani/Pana, Pani Pana dziecka dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia będą przechowywane jedynie w 
okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Dane osobowe udostępnione na stronie 
internetowej i portalach społecznościowych Organizatorów będą przetwarzane do czasu pisemnego złożenia 
oświadczenia o cofnięciu zgody, a co najmniej przez okres 10 lat.    
5) odbiorcami Pani/Pana, Pani/Pana dziecka danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia będą wyłącznie 
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz osoby uprawnione 
przez Administratora. 
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratorów dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie 
miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem. 
7) skorzystanie z jednego z praw wskazanych w pkt. 6  polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli o 
odpowiedniej treści przesłanego na adres iod@mdkkoszutka.pl  
8) Pani/Pana, Pani/Pana dziecka dane nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji względem Pani/Pana i uczestnika. 
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w KONKURSIE 
LITERACKIM – BAJKA ROZŚMIESZAJKA -   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących  oraz danych osobowych dotyczących 
mojego dziecka – autora pracy*, dla celów związanych z organizacją i realizacją Konkursu. 
 
 
……………………………………………………………………………………/data i podpis rodzica/prawnego opiekuna/  
 

Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska mojego dziecka jako autora pracy* 
wraz z nazwą placówki, którą reprezentuje w związku z udziałem w Konkursie, w informacjach o Konkursie i 
jego wynikach oraz upowszechnianie pracy konkursowej poprzez stronę internetową, w mediach 
społecznościowych Organizatorów.  
 
……………………………………………………………………………………/data i podpis rodzica/prawnego opiekuna/ 
*niepotrzebne skreślić  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:iod@mdkkoszutka.pl

