
                                                                                  ZGODA RODO 
DRUK WYPEŁNIA RODZIC / OPIEKUN PRAWNY          

NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU

I. DANE OSOBOWE:
1. Imię i nazwisko Rodzica / Opiekuna prawnego*: ……………………………………………………………………

2. Kontakt: nr telefonu komórkowego ……………………………………………………………………………………….

                adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………………… 

3. Imię i nazwisko Dziecka: …………..……………………………………………………………………………………………..

4. Wiek Dziecka wg roku kalendarzowego: ………………………………………………………………..……………….

5. Link do strony You Tube, na której zamieszczone jest nagranie zgłaszanej prezentacji: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

I. OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM INTERNETOWEGO XV KONKURSU 
DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH KREACJI AKTORSKICH „MONOLOG 2020” ORAZ ZGODA            
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Internetowego XV Konkursu Dziecięcych                             
i Młodzieżowych Kreacji Aktorskich „Monolog 2020” i akceptuję wszystkie jego postanowienia. Oświadczam, 
że powyższe dane podane zostały przeze mnie dobrowolnie.

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i archiwizowanie powyższych danych osobowych mojego 
Dziecka. Powyższa zgoda wiąże się z możliwością upublicznienia jego imienia i nazwiska w informacjach 
dotyczących przebiegu i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w kronikach z działalności Organizatora Konkursu.

Pozostałe dane, tj. moje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe mogą być gromadzone i przetwarzane przez 
Organizatora Konkursu i służyć wyłącznie do kontaktu ze mną w sprawach dotyczących Konkursu. 

Wyrażam zgodę na przekazanie jurorom Konkursu imienia i nazwiska mojego Dziecka oraz linku do strony 
internetowej You Tube, na której zamieszczone jest nagranie zgłaszanej prezentacji. 

Jeżeli moje Dziecko zostanie laureatem Konkursu, to wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na 
upublicznienie przez Organizatora linku do strony internetowej You Tube z nagraniem prezentacji mojego 
Dziecka.

Zostałem/am poinformowany/na, iż administratorem ww. danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa,                    
Os. Włókniarzy 1, 58-260 Bielawa oraz, że ww. dane będą gromadzone i przetwarzane zgodnie                          
z procedurami określonymi w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych obowiązującej w Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

Przyjąłem/am do wiadomości, że podane przeze mnie ww. dane osobowe nie będą służyły do celów 
marketingowych, nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz, że mam prawo do dostępu do swoich 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu 
wobec dalszego przetwarzania oraz do wycofania zgody przy czym skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie 
ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu zgody.

Data:……………………………………..             …………………………………………………………………………………………………..
                                                                                               (czytelny podpis Rodzica / Opiekuna prawnego*) 
*niepotrzebne skreślić



Skan/zdjęcie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia 26.05.2020 r. na adres: 
monolog.sck@gmail.com

mailto:monolog.sck@gmail.com

