
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECI 

DO KONKURSU KOLĘDY / PASTORAŁKI BOŻONARODZENIOWEJ / PIOSENKI 

ŚWIĄTECZNEJ ORAGANIZOWANEGO PRZEZ 

Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Czernichów 

"BLISKO LUDZI" 

z siedzibą w Czernichowie 

1. Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………. 

2. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………… 

3. Adres e-mail do rodzica/opiekuna prawnego:……………………………………………… 

4. Telefon do rodzica/opiekuna prawnego:…………………………………………………… 

Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Czernichów TAK / NIE 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:  

- imienia i nazwiska, wizerunku, głosu TAK / NIE, 

w celu: 

1. udziału w : Konkursie kolędy/pastorałki/piosenki świątecznej TAK / NIE, 

2. kontaktu w związku z udziałem w Konkursie TAK / NIE, 

3. informowania przez Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Czernichów "Blisko Ludzi"  

o organizacji Konkursu, udziale w konkursie i jego wynikach: 

- na stronie internetowej Stowarzyszenia Sympatyków Gminy Czernichów "Blisko Ludzi"  

oraz profilu na Facebook TAK / NIE, 

Niniejszym oświadczam, że: 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku 

mojego dziecka w formie materiału filmowego przez Organizatora konkursu: Stowarzyszenie 

Sympatyków Gminy Czernichów „Blisko Ludzi” w Czernichowie celu organizacji  

i przeprowadzenia konkursu na wykonanie kolędy, pastorałki bożonarodzeniowej lub piosenki 

świątecznej. Zgoda jest udzielana bezterminowo i obejmuje uprawnienie do dokonania publikacji 

wizerunku mojego dziecka oraz imienia i nazwiska w formie elektronicznej i drukowanej: 

- w profilu Facebook pod adresem https://www.facebook.com.stowarzyszenieBliskoLudzi.pl 

- na stronie internetowej www.bliskoludzi.org.pl, 

- w publikacjach prasowych, ulotkach, prezentacjach multimedialnych, folderach informacyjnych. 

Akceptuję regulamin konkursu. 

 Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym 

momencie wycofać zgodę, a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem". 

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

Imię, nazwisko, data i podpis  

https://www.facebook.com/TrzebiniaGmina


Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Czernichów 

"Blisko Ludzi" z siedzibą w Czernichowie, ul. Franciszka Stefczyka 46, 32-070 Czernichów, 

adres email: stowarzyszeniebliskoludzi@gmail.com 

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sposób e mail: 

stowarzyszeniebliskoludzi@gmail.com 

3. W związku z organizacją Konkursu kolędy/pastorałki/piosenki świątecznej administrator 

przetwarza dane osobowe uczestników i rodziców/opiekunów prawnych: 

a) imię i nazwisko uczestnika wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/opiekuna prawnego 

w celu udziału dziecka w konkursie i kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym w związku  

z udziałem w konkursie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

b) imię i nazwisko uczestnika, wizerunek i głos uczestnika w celu informowania przez 

administratora o organizacji Konkursu kolędy/pastorałki/piosenki świątecznej,  udziale 

dziecka w konkursie i jego wynikach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres roku lub do czasu cofnięcia zgody na 

przetwarzanie. 

5. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych 

w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada 

certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta 

ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw 

posiadających certyfikat Privacy Shield. 

6. Ma Pan/i prawo do: 

a) dostępu do treści danych osobowych dziecka i własnych oraz ich sprostowania, żądania 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących Pana/i lub dziecka narusza przepisy RODO. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wymienionych w: 

a) pkt 3 a) jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości 

wzięcia udziału przez dziecko w konkursie, 



b) pkt 3 b) jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości 

informowania przez Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Czernichów "Blisko Ludzi" o 

organizacji konkursu z udziałem dziecka w konkursie i uzyskanym przez nie wyniku. 

8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane."  

 

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

Imię, nazwisko, data i podpis  

 


