
	

	

ZGODA RODZICA DZIECKA  
ZGŁASZAJĄCEGO PRACĘ NA KONKURS 

 
 
Wyrażam zgodę dla Fundacji Dbam o Mój Z@sięg na udostępnienie danych mojego 
dziecka: 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
w zakresie: imię, nazwisko, wizerunek w związku z udziałem w konkursie 
plastycznym realizowanym w ramach projektu „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, 
LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”. 
 
  

……………………………. 
(podpis rodzica) 

 
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka przez Fundację 
Dbam o Mój Z@sięg z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 17c/3 w Gdańsku na stronie 
internetowej Fundacji oraz portalach społecznościowych w ramach projektu „IDĄ 
ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ” 
  

…………………………… 
(podpis rodzica) 

 
a. Administratorem podanych danych jest Fundacja Dbam o Mój Z@sięg z siedzibą w Gdańsku przy 

ul. Wyzwolenia 17c/3 (80-537 Gdańsk), o numerze NIP: 957-108-25-04 KRS nr 0000591833 
b. Dane kontaktowe do Administratora Bezpieczeństwa Informacji znajdują się na stronie 

internetowej https://dbamomojzasieg.com/polityka-prywatnosci/  
c. Celem udostępnienia danych osobowych dla Fundacja Dbam o Mój Z@sięg jest ich przetwarzanie 

w związku z udziałem w konkursie plastycznym realizowanym w ramach projektu „IDĄ ŚWIĘTA, 
NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”. 

d. Przetwarzanie danych będzie polegało na utrwalaniu dowolną techniką, obróbką i powielania 
zdjęcia na łamach strony, bloga oraz portali społecznościowych. Dane będą przetwarzane także w 
celu przyznania nagród oraz realizacji praw i roszczeń osób, których dane są przetwarzane. 

e. Przetwarzane dane obejmują: imię, nazwisko oraz wizerunek dziecka. 
f. Dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody.  
g. Dane osobowe będą przechowywane przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg do czasu upływu 

terminu przedawnienia roszczeń właściciela danych związanych z udziałem w konkursie 
plastycznym.  

h. Ma Pan/i prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia oraz  prawo do ograniczenia 
przetwarzania oraz przenoszenia danych do 5 lat od wydarzenia. Jednocześnie uprzejmie 
informujemy, że ma Pan/i możliwość wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych, przy 
czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. W szczególności, po przekazaniu danych osobowych Pana/i 
dziecka Fundacja Dbam o Mój Z@sięg będzie administratorem danych Pana/i dziecka. W związku 
z tym, w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg będzie 
musiała się Pan/i zwrócić się o wykonanie swoich praw, w tym usunięcie swoich danych. Ponadto 
informujemy, że ma Pan/i prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. 


