
Załącznik nr 1 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU „PROJEKTUJEMY KARMNIK”  
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

IMIE I NAZWISKO   

SZKOŁA (nazwa, nr, adres)  

KLASA   

WIEK   

IMIĘ I NAZWISKO RODZICÓW/OPIEKUNÓW 
PRAWNYCH 

 
 
 

ADRES DO KORESPONDENCJI:  

ADRES EMAIL:  

TELEFON KONTAKTOWY:  

 
 
Oświadczenie Rodziców / Opiekunów prawnych dziecka 
 
Ja, legitymujący/legitymująca się dowodem osobistym nr .......................................... niniejszym oświadczam,         
że jako matka/ojciec/opiekun prawny dziecka – uczestnika konkursie „Projektujemy karmnik”          
wyrażam zgodę na jego/jej udział w konkursie oraz, że zapoznałem/-am się z Regulaminem             
Konkursu, zrozumiałem/-am go oraz zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania jego          
postanowień. Powyższe oświadczenie dotyczy również osoby pozostającej pod moją opieką prawną. 
 
 
 
…………............................................................................................................................................. 
Miejscowość, data oraz własnoręczny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
 

 
................................................................................................................................... 
Numer telefonu kontaktowego rodzica/opiekuna prawnego 
 

ZGODY, W TYM ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW 
MARKETINGOWYCH: 

 
Ja, niżej podpisana/-y oświadczam, iż przed wyrażeniem poniższych zgód zapoznałam/-em się           
z umieszczoną poniżej Klauzulą Informacyjną i niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie           
moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka wskazanych w niniejszym           
formularzu zgłoszeniowym przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową          
instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku - Administratora Danych Osobowych, w celu: 
 
1. wykorzystania podanych przeze mnie dobrowolnie danych osobowych mojego dziecka         
oraz moich w celu realizacji zgłoszenia mojego dziecka do Konkursu „Projektujemy           



karmnik”organizowanego przez IKM w ramach projektu edukacyjnego „Miasto i Las”, zgodnie z            
przepisami o ochronie danych osobowych. 
 
 ◻  TAK 

 ◻  NIE  

 
2. przesyłania mi środkami komunikacji elektronicznej na podany przeze mnie adres          
poczty e-mail informacji dotyczących Konkursu „Projektujemy karmnik”organizowanego przez        
IKM w ramach projektu edukacyjnego „Miasto i Las”. 
 

◻  TAK 
◻  NIE 

 

 
3. używania przez IKM telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, e-mail) których         
jestem użytkownikiem, dla celów obsługi zgłoszenia do Konkursu „Projektujemy karmnik”oraz          
marketingu bezpośredniego IKM dotyczącego realizowanych projektów kulturalnych i        
edukacyjnych, w tym projektu edukacyjnego „Miasto i Las”.  
 

◻  TAK  
◻  NIE 

 
 

…………………………………… 
 (data, czytelny podpis) 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

w oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) 

 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: 
Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi               
Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta             
Gdańska pod numerem 12/11. 
 
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 
1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz Pani/Pana           
danych osobowych (jako osób, których dane osobowe są przetwarzane) należy kontaktować się z             
Administratorem Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: iodo@ikm.gda.pl lub drogą listu           
zwykłego na adres siedziby IKM wskazany powyżej. 
2. Pani / Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu              
realizacji zgłoszenia dane osobowe Pani/Pana dziecka do Konkursu „Projektujemy karmnik”          
organizowanego przez IKM w ramach projektu edukacyjnego „Miasto i Las”, co oznacza możliwość             
przesyłania lub przekazywania przez IKM informacji dotyczących realizacji Konkursu i projektu na            
podany adres e-mail lub numer telefonu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.  
3. Pani / Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez             
okres do czasu zakończenia realizacji Konkursu, a następnie przez okres wymagany przez przepisy prawa              
lub dla realizacji ewentualnych roszczeń.  



4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą            
przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego), natomiast będą           
udostępniane innym odbiorcom uprawionym do rozliczania i kontroli działalności IKM z zachowaniem            
obowiązujących przepisów prawa, podmiotom dofinansowującym projekty kulturalne i edukacyjne         
realizowane przez IKM, podmiotom świadczącym obsługę prawną IKM, firmie hostingowej          
dostarczającej usługi poczty elektronicznej na rzecz IKM, operatorom telekomunikacyjnym świadczącym          
usługi teleinformatyczne na rzecz Administratora Danych Osobowych. 
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych           
swojego dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do            
przenoszenia danych. 
6. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania          
danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania.             
Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do              
momentu wycofania zgody. 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w wypadku jeżeli uzna            
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka           
narusza przepisy RODO. 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz swoich danych osobowych           
jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia Pani/Pana dziecka do konkursu i            
realizacji Konkursu przez IKM z udziałem Pani/Pana dziecka oraz Pani/Pana udziałem. W tej sytuacji jest               
Pani /Pan zobowiązana/y do podania danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz swoich danych            
osobowych a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w           
Konkursie. 
9. Pani/Pana dane oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób            
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
10. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej           
na adres mailowy: iodo@ikm.gda.pl lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby              
IKM. 

 
 

DOBROWOLNA ZGODA NA WYKORZYSTANIE I PRZETWARZANIE  
WIZERUNKU DZIECKA 

 
 
Ja, niżej podpisany oświadczam, iż udzielam, na podstawie art. 81 ustawy o Prawie autorskim i               
prawach pokrewnych, Instytutowi Kultury Miejskiej w Gdańsku nieodpłatnie zgody na rejestrację           
utrwalającą wizerunek mojego dziecka (dzieci) ………………………………………………..      
(imię/imiona i nazwisko/nazwiska) tj. na fotografowanie i nagrywanie w formie filmów video            
wizerunku mojego dziecka (dzieci) oraz zezwalam na wprowadzanie go/ich do pamięci komputera i             
sporządzanie kopii takich zapisów, a następnie rozpowszechnianie wizerunku dziecka (dzieci)          
utrwalonego na tych fotografiach lub filmach video w celach informacyjnych, promocyjnych lub innym             
związanym z działalnością statutową Instytutu, w tym poprzez prezentowanie ich w wydawnictwach            
IKM lub na jego stronie internetowej, gdzie będą one publicznie udostępnione w taki sposób, aby               
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Rozpowszechnianie               
wizerunku dziecka (dzieci)  odbywać się będzie wyłącznie w związku z realizacją Konkursu            
„Projektujemy karmnik” oraz ogłoszeniem laureatów tego Konkursu. 
 
……………………………………………. Rodzice/Opiekunowie: 
(Miejscowość, data) 

 
1. …………………………… 
 
2. …………………………… 



 


