
Załącznik do Regulaminu
Konkursu Plastycznego

„Rodziny inspirują Lublin – Lublin wielu pokoleń”

Formularz zgłoszeniowy 
Konkursu Plastycznego „Rodziny inspirują Lublin – Lublin wielu pokoleń”

 Dane osobowe RODZICA/OPIEKUNA       

NUMER KARTY „RODZINA TRZY PLUS”

IMIĘ NAZWISKO PESEL

 Adres zamieszkania 

/
ULICA

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY

 Dane kontaktowe 

NUMER TELEFONU ADRES MAILOWY

DO UDZIAŁU W KONKURSIE ZGŁASZAM:

WAŻNE!! W FORMULARZU NIE WSPISUJEMY DANYCH DZIADKÓW 
(DZIADKOWIE PRZYCHODZA Z ZAKWALIFIKOWANYMI WNUKAMI NA KONKURS)

 LICZBA ZGŁOSZONYCH DZIECI

IMIĘ

NAZWISKO

WIEK DZIECKA

IMIĘ

NAZWISKO

WIEK DZIECKA

IMIĘ

NAZWISKO

WIEK DZIECKA

DATA ODRĘCZNY podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

DATA ODRĘCZNY podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na udział w Konkursie Fotograficznym „Lublin w zbliżeniu”, a także oświadczam, że znam i 
akceptuję warunki Regulaminu Konkursu.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 
osobowych oraz prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.



Lublin, 
ODRĘCZNY podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 
2016 r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy 
Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych 
osobowych:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin;  dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 
20–109 Lublin;
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych  
poprzez: email: iod@lublin.eu  lub pisemnie na adres Administratora danych.

3. Dane osobowe (rodzica/opiekuna oraz nieletnich dzieci) udostępnione za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego 
oraz w trakcie trwania Konkursu, wykorzystane i przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu plastycznego 
"Rodziny inspirują Lublin – Lublin wielu pokoleń" organizowanego przez Prezydenta Miasta Lublin w ramach Programu 
„Rodzina Trzy Plus” na podstawie zgody rodziców/opiekunów prawnych – zgodnie z art. 6 ust. 1a RODO.
4. Dane osobowe nieletnich dzieci wykorzystane będą w zakresie, celach i czasie związanym z przeprowadzeniem 
Konkursu, aż do momentu wyłonienia laureatów Konkursu i wręczenia nagród, a także do późniejszego wykorzystania 
związanego z promocją, upowszechnianiem i eksploatacją prac plastycznych (publikowanie w internecie, 
w wydawnictwach wszelkiego typu, w miejscach użyteczności publicznej wskazanych przez Organizatora). Publikacja 
zawierać będzie pracę, imię i nazwisko autora pracy oraz jego wiek. 
5. Dane teleadresowe rodzica/opiekuna (adres mailowy oraz numer telefonu) wykorzystane zostaną wyłącznie w celach i 
czasie związanym z realizacją Konkursu tj.: potwierdzenie udziału zgłoszonych uczestników w konkursie, przesłanie 
istotnych informacji dotyczących przeprowadzenia Konkursu, poinformowanie o laureatach konkursu i uroczystym 
wręczeniu nagród.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie plastycznym.
7. Dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 
profilowaniu;
8. Dane uczestników Konkursu nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, 
Liechtenstein i Islandię);
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nieletnich dzieci, rodzicom/opiekunom przysługują następujące 
prawa:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
• prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim 
dane nieletnich dzieci są przetwarzane na podstawie zgody rodzic/opiekun ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie 
danych w dowolnym momencie;
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuacje – 
w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo 
do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana 
zgody;
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach dotyczących 
ochrony, przetwarzania, powierzenia, sprostowania, usunięcia danych osobowych – w prostej i zrozumiałej formie. 
Wszystkie moje wątpliwości zostały mi wyjaśnione. 
Oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie.
Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, pokazywanie i publikowanie wizerunku dziecka, jego 
nazwiska, głosu w dowolnym formacie i we wszystkich mediach dla celów związanych z informacją i promocją 
konkursu, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 
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