Prezydent Miasta Lublin
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 130/3/2019 Prezydenta Miasta
Lublin z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego „Barwy przyjaźni. Unia Polsko-Litewska”, wprowadzeina Regulaminu
Konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej

wzór dla wzór dla rodzica/opiekuna prawnego dziecka

Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu
danych osobowych dziecka - Uczestnika Konkursu:
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach
w związku z przetwarzaniem danych osobowych moich i dziecka. *
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i dziecka, takich jak imię
i nazwisko, wiek, nazwa przedszkola w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu
plastycznego „Barwy przyjaźni. Unia Polsko-Litewska”, w tym publikacji wyników
Konkursu na portalu miasta Lublin www.lublin.eu oraz w Galerii Ratusz.*
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych
moich i dziecka w zakresie wizerunku, w szczególności poprzez utrwalanie wizerunku
mojego i dziecka w formie fotografii lub audiowizualnej, a także na rozpowszechnianie
wizerunku na potrzeby działań promocyjnych Konkursu, w tym umieszczanie zdjęć
na portalu miasta Lublin www.lublin.eu.
□

…………………………………………………………
data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
* pole obowiązkowe

wzór dla nauczyciela prowadzącego/reprezentującego dziecko

Zgoda na przetwarzanie
zgłaszającego:

przez

Organizatora

Konkursu

danych

osobowych

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach
w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych.*
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak: imię
i nazwisko w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu plastycznego „Barwy
przyjaźni. Unia Polsko-Litewska”, w tym publikacji wyników Konkursu na portalu miasta
Lublin www.lublin.eu oraz w Galerii Ratusz.*
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych
osobowych w zakresie wizerunku, w szczególności poprzez utrwalanie wizerunku
w formie fotografii lub audiowizualnej, a także na rozpowszechnianie na potrzeby
działań promocyjnych Konkursu, w tym umieszczanie zdjęć na portalu miasta Lublin
www.lublin.eu.
□

………………………………………….
data, czytelny podpis zgłaszającego
* pole obowiązkowe

Nr dokumentu Mdok: 41015/03/2019
KP-MP-I.0541.8.2019

Strona 1 z 1

