
 
 
 

 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu Konkursu  pn. „

TAK NIE  

[   ] [   ] 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu  pn. 
Powstania Styczniowego

   [   ]      
 
 

[    ] 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mój/mojego dziecka* w Konkursie  
pn. „Ślady Powstania Styczniowego 
przez Kuratorium Oświaty w Lublinie
Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Zobowiązuję się do realizacji zadań wymienionych w Regulaminie Konkursu.
 
 

[   ] [   ] 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylen
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam 
dobrowolną 
osobowych/danych
imieniem i nazwiskiem
podczas uroczystości
Styczniowego 
stronach internetowych

 www.lubelskie.pl
 www.kuratorium.lublin.pl,
 www.lublin.uw.gov.pl
 www.filharmonialubelska.pl

przez Kuratorium
Urząd Wojewódzki
relacjonowaniem

Uczestnik
poprzez m.in.
kurator@kuratorium.lublin.pl.
prawem przetwarzania,
cofnięciem. 
Niewyrażenie zgody

do Regulaminu Konkursu  pn. „Ślady Powstania Styczniowego – Historia i Pamięć

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu  pn. 
Powstania Styczniowego – Historia i Pamięć” 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mój/mojego dziecka* w Konkursie  
„Ślady Powstania Styczniowego – Historia  i Pamięć”

Kuratorium Oświaty w Lublinie, Lubelski Urząd Wojewódzki, 
Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Filharmonię Lubelską
Zobowiązuję się do realizacji zadań wymienionych w Regulaminie Konkursu.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z 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) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam 
dobrowolną zgodę na nieodpłatne przetwarzanie 

/danych osobowych mojego dziecka w postaci 
nazwiskiem utrwalonego na zdjęciach i filmach

uroczystości wręczania nagród w Konkursiepn.
 – Historia i Pamięć” oraz ich nieodpłatne

internetowych przez 5 lat: 
www.lubelskie.pl, 
www.kuratorium.lublin.pl, 
www.lublin.uw.gov.pl 
www.filharmonialubelska.pl 

Kuratorium Oświaty w Lublinie, Województwo Lubel
Wojewódzki, Filharmonię Lubelską w celu

relacjonowaniem przebiegu ww. uroczystości. 
Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym

m.in. przesłanie stosownego oświadczenia 
kurator@kuratorium.lublin.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa

przetwarzania, którego dokonano na podstawie

zgody nie wpływa na możliwość wzięcia udziału

Historia i Pamięć” 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu  pn. „Ślady 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mój/mojego dziecka* w Konkursie   
i Pamięć”organizowanym 

, Lubelski Urząd Wojewódzki, Urząd 
oraz Filharmonię Lubelską. 

Zobowiązuję się do realizacji zadań wymienionych w Regulaminie Konkursu. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
ia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam 

 moich danych 
 wizerunku wraz z  

filmach wykonanych 
pn.„Ślady Powstania 

nieodpłatne publikowaniena 

Lubelskie, Lubelski 
celu związanym z 

dowolnym momencie 
 na adres e-mail: 

wpływa na zgodność z 
podstawie zgody przed jej 

udziału w Konkursie. 



 
 
 

[   ] [   ] 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
i Rady (UE) 2016/679 z
fizycznych w związku z
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie d
publikowanie 
Lubelskie, Lubelski
osobowych/danych
informacjio otrzymanej
Styczniowego 
uczęszcza/amprzez

 www.lubelskie.pl
 www.kuratorium.lublin.pl
 www.lublin.uw.gov.pl
 www.filharmonialubelska.pl

w celu informowania
Zgoda jest udzielana

Uczestnik
poprzez m.in.
kurator@kuratorium.lublin.pl.
prawem przetwarzania,
cofnięciem. 

Niewyrażenie
Konkursie. 
 
 

 

………………………………………

 

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

 
* w miejscu [  ] wstaw odpowiednio znak x

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

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu 
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) wyrażam dobrowolnązgodę

 przez Kuratorium Oświaty w Lublinie,
Lubelski Urząd Wojewódzki, Filharmonię Lubelską

osobowych/danych osobowych mojego dziecka w postaci: 
otrzymanej nagrodzie w Konkursie pn. „Ślady Powstania 

Styczniowego – Historia i Pamięć”, szkole i klasie
przez 5 lat na następujących stronach internetowych:

www.lubelskie.pl, 
www.kuratorium.lublin.pl 
www.lublin.uw.gov.pl 
www.filharmonialubelska.pl 
informowania o przeprowadzonym Konkursie i nagrodzonych

udzielana nieodpłatnie. 
Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym

m.in. przesłanie stosownego oświadczenia 
kurator@kuratorium.lublin.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa

przetwarzania, którego dokonano na podstawie

Niewyrażenie zgody nie wpływa na możliwość wzięcia

………………………………………(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  

* w miejscu [  ] wstaw odpowiednio znak x 

ofać poprzez ponowne wypełnienie oświadczenia i przesłanie go 

Parlamentu Europejskiego 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
dobrowolnązgodę na 

Lublinie, Województwo 
Lubelską moich danych 

 imienia, nazwiska, 
pn. „Ślady Powstania 

klasie do której 
stronach internetowych: 

nagrodzonych osobach. 

dowolnym momencie 
 na adres e-mail: 

wpływa na zgodność z 
podstawie zgody przed jej 

wzięcia udziału w 

podpis ucznia lub opiekuna prawnego**) 

*niepotrzebne skreślić **podpis składa uczeń wyłącznie w przypadku, gdy jest osobą 
 

ofać poprzez ponowne wypełnienie oświadczenia i przesłanie go 


