
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Instrument oczami 
przedszkolaka” 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu: 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Data urodzenia uczestnika konkursu: …………../……….…/…………..  

       (rok/miesiąc/dzień) 

3.  Tytuł pracy konkursowej: 

………………………………………………………………………………………………. 

4.  Imię i nazwisko opiekuna prawnego 

………………………………………………………………………………………… 

5.  Adres korespondencyjny  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

6.  Numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Zezwalam / nie zezwalam* na: 

I. Wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka (dalej zwanego: Uczestnikiem) 

oraz  jego pracy konkursowej, w celu informowania o udziale w Konkursie, 

II. Udostępnienie wizerunku Uczestnika oraz  jego pracy konkursowej na fotografiach 

z ogłoszenia wyników Konkursu na: stronie internetowej Organizatora oraz 

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego  

w Płocku: www.muzycznaplock.pl oraz www.gov.pl/psmplock, w mediach 

społecznościowych Organizatora oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 

im. Karola Szymanowskiego w Płocku: Instagram, Facebook oraz w informacji 

prasowej przesłanej do mediów. 

III. Przyjmuję do wiadomości następujące informacje: 

a) dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane przez Organizatora   

tj. Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Płocku (09-402), z siedzibą 

przy ul. Kolegialnej 23, 

http://www.muzycznaplock.pl
http://www.gov.pl/psmplock


b) dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu organizacji  

i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz 

ich prac, jak w punkcie II. powyżej, 

c) Uczestnik ma prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych, 

 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

 • żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których  

 zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

 dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują   

 prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te  

 sprzeciwiają się usunięciu danych, Organizator nie potrzebuje już danych   

 osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których  

 dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby  

 te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia   

 nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu, 

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych  

 ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane, 

d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 

Organizatorowi zorganizowania Konkursu i powiadomienia laureatów  

o przyznaniu nagród, 

e) Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu w sposób 

opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, 

f) udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu Konkursu. 

IV.  Kontakt z Organizatorem:  

• Telefon - przez sekretariat szkoły: (24) 262-24-70, 

• e-mail - bezpośrednio z koordynatorką Konkursu: marlenakozinska@wp.pl  

............................................................................... 

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego) 



*niepotrzebne skreślić


