
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA 

 (w przypadku uczestników niepełnoletnich) 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/podopiecznego:  

 

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

(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika Konkursu) 

w I Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym FOTON - „Tu mieszkam - Polska” 

organizowanym przez Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Marii 

Grzegorzewskiej w Wałbrzychu.  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu I Ogólnopolskiego Konkursu 

Fotograficznego FOTON 2022  „Tu mieszkam – Polska” i w pełni akceptuję jego 

postanowienia. 

 

Oświadczam, że syn/podopieczny jest autorem nadesłanych na Konkurs fotografii. 

Oświadczam, że nie naruszają one jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani 

obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/podopiecznego przez 

organizatora Konkursu dla celów związanych z organizacją i rozstrzygnięciem Konkursu 

zgodnie z jego regulaminem. 

 

 

 

…………………………………………… 
data, czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

wyrażonej powyżej jest Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Marii 

Grzegorzewskiej w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 20, tel.: 748426128, 

adres e-mail: sekretariat-walbrzychmow@edu.dolnyslask.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: mowwalbrzych_iod@op.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i rozstrzygnięcia I 

Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego FOTON 2022  „Tu mieszkam – Polska”  
przez Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 



4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 

przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: 

Prezesa UODO). 

5. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w I Ogólnopolskim 

Konkursie Fotograficznym FOTON 2022  „Tu mieszkam – Polska”. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane do ustania przez okres wykonywania zadań 

wskazanych w pkt. 3 oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi 

archiwizowania dokumentów oraz upływu terminu dochodzenia roszczeń. 

 

 

 

…………………………………………… 
data, czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 


