
Załącznik nr 1 do Karty zgłoszenia 

 

 

XXVII Ogólnopolskiego i XLI Wojewódzkiego 

Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2023 

pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej 

ZGODA RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA PRZEGLĄDU 

 

 

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

w XXVII Ogólnopolskim i XL Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej 

Lipa 2023 pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej, którego Organizatorem jest Spółdzielcze 

Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” w Bielsku-Białej. Oświadczam, 

że utwór jest pracą własną mojego dziecka, nigdzie dotąd niepublikowaną i wyrażam zgodę na jego 

rozpowszechnianie przez Organizatora przeglądu. 

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka, wieku, 

nazwy szkoły, do której uczęszcza oraz informacji o jego osiągnięciach zawartych w karcie zgłoszenia 

w związku z jego udziałem w konkursie (ogłoszenie wyników w mediach, w katalogu – głównej nagrodzie).  

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych umieszczonych 

w karcie zgłoszenia, w celu prowadzenia i realizacji przeglądu. Jednocześnie oświadczam, że jestem 

świadomy/ma dobrowolności podania danych oraz, że zostałem/łam poinformowany/na o prawie dostępu do 

treści podanych danych oraz możliwości ich poprawiania, a także, że przysługuje mi prawo do wycofania 

zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Rozumiem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. 

Wiem, że oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie dobrowolnych danych osobowych wymaga jego 

złożenia w formie pisemnej. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem przeglądu.  

 
……………..………………………………………………………………… 

(data i czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego uczestnika przeglądu) 

 

Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka (w postaci zdjęć) przez 

Organizatora przeglądu w celach dokumentacyjnych przeglądu oraz promocyjnych związanych z wyżej 

wymienioną imprezą. Moja zgoda obejmuje w szczególności takie formy publikacji zdjęć jak: udostępnienie 

na stronie internetowej organizatora, stronie konkursu, w materiałach promocyjnych oraz w innych środkach 

masowego przekazu. Rozumiem, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich 

danych osobowych, a cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. Wiem, iż oświadczenie o cofnięciu zgody na 

przetwarzanie dobrowolnych danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej. 

 
……………..………………………………………………………………… 

(data i czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego uczestnika przeglądu) 


