
Załącznik nr 2 

do Regulaminu Konkursu  pn. „Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie” 

 

OŚWIADCZENIE 

 

TAK NIE  

[   ] [   ] 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu  pn. „Echa    
Konstytucji 3 Maja w moim regionie”. 

[   ] [   ] 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mój/mojego dziecka* w Konkursie   
pn. „Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie” organizowanym przez 
Kuratorium Oświaty w Lublinie. Zobowiązuję się do realizacji zadań 
wymienionych w Regulaminie Konkursu. 

[   ] [   ] 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka* danych osobowych 
w celu wzięcia udziału w Konkursie pn. „Echa Konstytucji 3 Maja w moim 
regionie” organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. 

[   ] [   ] 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku / wizerunku 
mojego dziecka* na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie jak 
również na stronach internetowych (portalach społecznościowych) Patrona 
Honorowego Konkursu pn. „Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie” 
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.). 

 

………………………………………(data i podpis ucznia lub opiekuna prawnego**) 

 

 *niepotrzebne skreślić **podpis składa uczeń wyłącznie w przypadku, gdy jest osobą 
pełnoletnią, w innych przypadkach podpis składa opiekun prawny ucznia  

 

Administratorem danych osobowych Twoich/Twojego dziecka jest Lubelski Kurator 
Oświaty. Możesz się z nami skontaktować w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-078 Lublin, lub 
telefonicznie tel. 81 53 85 200, lub poprzez e-mail kurator@kuratorium.lublin.pl. 

Z inspektorem ochrony danych skontaktujesz się telefonicznie 815385264, osobiście 
w siedzibie administratora lub poprzez e-mail: iod@kuratorium.lublin.pl. 

Dane Twoje/Twojego dziecka wykorzystywane są przez nas w celu realizacji zadań 
związanych z uczestnictwem w konkursie. 



Wizerunek Twój/Twojego dziecka może pojawić się na zdjęciach w fotorelacji z gali 
finałowej konkursu. 

Dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres trwania konkursu aż do wyłonienia 
laureatów oraz przez czas publikacji pracy konkursowej na stronach internetowych 
administratora konkursu, następnie jeżeli obligują nas do tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. 
zm.), przechowywać będziemy dokumenty z  danymi do czasu aż upłynie okres obowiązujący 
nas w ww. ustawie. 

Pamiętaj, że masz prawo: żądać dostępu do treści danych osobowych, sprostowania 
danych, a także żądać ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Możesz również wydać 
sprzeciw wobec przetwarzania. 

Dane w tym wizerunek przetwarzamy na podstawie zgody. 
Dane, które zbieramy nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
Zgodnie z przepisami prawa informujemy o tym, że uprawnionemu przysługuje prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

* w miejscu [  ] wstaw odpowiednio znak x 

* zgodę możesz wycofać poprzez ponowne wypełnienie oświadczenia i przesłanie go 
do administratora danych 

 

 

 

 

 

 


