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Załącznik nr 1 -   Karta zgłoszenia do konkursu na projekt maskotki promującej kampanię ,,Opole w Rytmie 
Życzliwości” 

I  Dane osobowe autora pracy: 
 

1.Imię i nazwisko autora pracy:………………………………………………………………………………………..  
 
2. Imię i nazwisko opiekuna autora pracy1: .............................................................................. 
 
3.Dane kontaktowe w celu poinformowania autora pracy o ewentualnej wygranej (telefon do kontaktu lub 
adres e-mail):  
 
Tel………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Adres e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Nazwa przedszkola/szkoły1: ..................................................................................................................... 
 
5. Adres przedszkola/szkoły1:    ..................................................................................................................... 
 
6. W załączeniu  przekazuję pracę konkursową   

7. Praca została złożona w: 
⬜ Centrum Informacyjno - Edukacyjnym ,,Senior w Opolu", ul. Krakowska 32, 45-075 Opole 

⬜ wysłana na adres Centrum Informacyjno - Edukacyjnego ,,Senior w Opolu", ul. Krakowska 32, 45-075 Opole  
⬜ wysłana na adres e-mail: m.jarosz-basztabin@mopr.opole.pl  
Ja, niżej podpisany, 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, moich danych 
osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na 
projekt maskotki promującej kampanię ,,Opole w Rytmie Życzliwości”, a w przypadku laureatów (lub ich 
opiekunów prawnych) na publikacje wizerunku, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (RODO) w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia 
Laureatów, przyznania nagród oraz w celach promocji i informacji o Konkursie. 
2. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z informacjami zamieszczonymi w Załączniku nr 2 do Regulaminu 
Konkursu, będącymi realizacją obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, dotyczącymi 
przetwarzania moich danych osobowych, a także znane są mi wszystkie przysługujące mi zgodnie z RODO 
prawa. 
3. Oświadczam, że zgłoszona na konkurs praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich 
majątkowych i osobistych praw autorskich, a także nie była zgłoszona do innego konkursu. 
4. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuje warunki Regulaminu konkursu na projekt maskotki promującej 

kampanię ,,Opole w Rytmie Życzliwości”. 

Miejscowość i data                                                                                  Podpis uczestnika konkursu lub 

………………………………..                                                          rodzica/rodziców/ opiekuna prawnego/opiekunów prawnych** 

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

** - w przypadku osoby niepełnoletniej, Kartę zgłoszeniową do ww. konkursu podpisuje rodzic lub opiekun prawny, 

 

                                                           

1 Dotyczy dzieci i młodzieży 

mailto:m.jarosz-basztabin@mopr.opole.pl
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II   Praca konkursowa –  na projekt maskotki promującej kampanię ,,Opole w Rytmie Życzliwości” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.I Propozycja imienia maskotki promującej kampanię ,,Opole w Rytmie Życzliwości” 
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III. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział osoby niepełnoletniej w konkursie na projekt maskotki 
promującej kampanię ,,Opole w Rytmie Życzliwości” 

 

Ja, rodzic/opiekun prawny …………………………………………………………..............................................................,   

                                                      Imię, nazwisko dziecka (uczestnika konkursu) 

 

adres zamieszkania …………………………………………………………….................................................................................... 

oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w  konkursie na projekt maskotki promującej 

kampanię ,,Opole w Rytmie Życzliwości”. 

…………………………………..   ……………………………………….. 

                       (data)                             podpis składającego oświadczenie *** 

***  oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny, 

IV. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości          

praw majątkowych do projektu graficznego 

 Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu  

na projekt maskotki promującej kampanię ,,Opole w Rytmie Życzliwości” całości autorskich praw majątkowych 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

      

 Podpis uczestnika konkursu lub                                               

rodzica/rodziców/ opiekuna prawnego/opiekunów 

prawnych** 

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

          V.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku 

 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
przeprowadzenia Konkursu na projekt maskotki promującej kampanię ,,Opole w Rytmie Życzliwości”, 
wyłonienia Laureatów, przyznania nagród oraz w celach promocji i informacji o Konkursie. 

Podpis uczestnika konkursu lub                                               

rodzica/rodziców/ opiekuna prawnego/opiekunów 

prawnych** 

……………………………………………………………………………. 

**w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny 
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Załącznik nr 2 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 113 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), dalej 
„RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Urząd Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 
45-015 Opole. 

2. Urząd Miasta Opola ma wyznaczonego inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy, we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z tym przetwarzaniem, elektronicznie na adres email: iod@um.opole.pl. 

3. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – 
wyrażenie zgody, w celu przeprowadzenia konkursu  na projekt maskotki promującej kampanię 
,,Opole w Rytmie Życzliwości”, wyłonienia laureatów oraz przyznania im nagród, publikacji informacji o 
laureatach konkursu oraz ich prac na stronie internetowej i portalach społecznościowych 
Administratora oraz w mediach, w celach promocji i informacji o Konkursie, a w przypadku laureatów 
(ich opiekunów prawnych) w celu publikacji wizerunku oraz w celu archiwizacji. 

4. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu lub cofnięcia 
zgody na dalsze przetwarzanie danych. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, przed 
rozstrzygnięciem konkursu, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres iod@um.opole.pl, przy 
czym cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 

5. Dane osób nagrodzonych, po zakończeniu Konkursu, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody 
na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu archiwizacji. 

6. Dane osób nagrodzonych mogą być publikowane na stronie internetowej Miasta Opola oraz Centrum 
Informacyjno – Edukacyjnego ,,Senior w Opolu”  i portalach społecznościowych. 

7. Osobom, których dane osobowe przetwarza Administrator przysługuje prawo do wycofania zgody, 
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, Warszawa, 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak potrzebne do możliwości przeprowadzenia 
konkursu i wyłonienia zwycięzcy. 

9. Wszelkie prawa w powyższym zakresie, w imieniu małoletnich uczestników Konkursu, mogą 

wykonywać ich rodzice bądź opiekunowie prawni. 

10. Dane osobowe Uczestników konkursu nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie będą też przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowej. 
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