
ZGODA RODZICA\OPIEKUNA PRAWNEGO* NA UDZIAŁ DZIECKA  
W DIECEZJALNYM KONKURSIE LITERACKIM 

pt.: „Będę Bogu wierny aż do śmierci” 
 

 
Imię i nazwisko uczestnika:…………………………………………………………………………………… 
 
Nazwa i adres szkoły:…………………………………………………………………………………………… 
  
Dział: poezja/proza*; Kategoria: uczniowie od kl. VII SP do klas maturalnych szkół średnich 
 
UWAGA! Pozostałymi danymi, zgodnie z zamieszczonymi w Regulaminie „Warunkami uczestnictwa” 
pkt. 4, należy opatrzyć składaną pracę. 
 
Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  ……………………………………………… 
w konkursie organizowanym przez Parafię Św. Jana Nepomucena w Lisowicach oraz Wydawnictwo Św. 
Macieja Apostoła. 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin konkursu, a także wyrażam zgodę na 
publikację i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatorów dla celów 
organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 
osobowych./Dz.U.Nr.101 z 2002r.,poz.926 z póź. zm./ 
Wyrażam zgodę na publikację pracy konkursowej na stronach internetowych, w mediach 
społecznościowych oraz w prasie katolickiej, a także drukowanej publikacji pokonkursowej. 
 
 
…………………………                                                                                                 ………………………………………… 
(miejscowość, data)                                                                                     (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
Klauzula informacyjna 
Zgodnie z: 
Rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) RODO 
1. Administratorem danych jest Parafia Św. Jana Nepomucena (42-700 Lisowice, ul. Nowa 5a) 
2. Administrator przetwarza dane: 
imię i nazwisko, parafię, wiek oraz miejscowość i nazwę szkoły uczestnika oraz jego wizerunek na podstawie 
zgody rodzica/prawnego opiekuna uczestnika niepełnoletniego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu udziału  
w konkursie i publikowania informacji w serwisach internetowych prowadzonych przez Parafię Św. Jana 
Nepomucena oraz prasie katolickiej i Internecie oraz w książce. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane 
będą do czasu wykonywania zadań wskazanych powyżej lub wycofania zgody oraz przez okres wymagany 
przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów oraz upływu terminu dochodzenia roszczeń. 
3. W przypadku danych uczestnika, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. 
4. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu uczestnika przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie. 
5. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu uczestnika w każdym przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, jak również nie będą przetwarzane  
w sposób zautomatyzowany w celu profilowania. 


