
 

DEKLARACJA UCZESTNIKA W KONKURSIE PLASTYCZNYM  

 pt.: „Jak zmienił się obszar LSR, dzięki funduszom unijnym?” 

 

Dane uczestnika: 

 

Imię i Nazwisko 

 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

Data urodzenia  

Telefon  

Adres e-mail  

 

W związku z ogłoszeniem konkursu plastycznego przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla 

Powiatu Radziejowskiego” zgłaszam chęć udziału dziecka w konkursie plastycznym, poprzez 

złożenie pracy wykonanej osobiście do biura Lokalnej Grupy Działania (LGD). Jednocześnie 

oświadczam, że:  

1) Moje dziecko spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w konkursie 

plastycznym: - mieszka na terenie działalności LGD (tj. Powiatu Radziejowskiego). 

2) Jestem opiekunem prawnym i wyrażam zgodę na udział dziecka w Konkursie Plastycznym 

pt.: „Jak zmienił się obszar LSR, dzięki funduszom unijnym?” organizowanym przez 

Lokalną Grupę Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”.  

3) Akceptuję regulamin Konkursu Plastycznego.  

  

Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych mojego dziecka w postaci imienia i nazwiska, wieku, nazwy szkoły, klasy 

oraz miejscowości zamieszkania w celu określonym w Regulaminie.   

  

Informacje dodatkowe  

W związku z realizacją wymogów artykułu 13 ustęp 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana dziecka 

danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych: 

1.  Administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych jest  Lokalna Grupa Działania 

„Razem dla Powiatu Radziejowskiego”. Biuro przy ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów. 

 2. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celach związanych 

z przeprowadzeniem i promocją Konkursu w oparciu o wyrażoną zgodę w myśl art. 6 lit. a 

RODO. 

 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji i promocji  Konkursu 

oraz wykonania umów lub do cofnięcia zgody. Następnie mogą być przechowywane przez 

okres określony prawem.  

4. Podanie danych osobowych Pani/Pana dziecka jest dobrowolne, lecz konieczne do 

uczestnictwa w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości 

uczestnictwa w konkursie  

5.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan:  

a) Prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania kopii.   

b) Prawo do sprostowania danych osobowych.  

c) Prawo do usunięcia danych osobowych.  

d) Prawo do przenoszenia danych.  

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.  

f) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.   

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, posiada 

Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

 

  

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

         (miejscowość i data)                                  (podpis prawnego opiekuna dziecka) 


