
 

Organizatorzy: 

Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach Sieroszewskiego 4 

Nadleśnictwo Puławy, ul. Żyrzyńska 8  

zapraszają do udziału w Konkursie plastycznym  

„Zwiastuny Wiosny” 

Warunki uczestnictwa: 

 konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  

i średnich, 

 temat „Zwiastuny Wiosny”, 

 technika dowolna: prace płaskie malarskie i graficzne, 

 format prac dowolny, nie mniejszy niż A4, 

 kategorie wiekowe: 7-10 lat; 11-15 lat; 16-18 lat 

 Każda praca powinna następujące następujące informacje: 

 Imię i nazwisko, wiek autora, klasa, 

 Nazwa szkoły i adres, 

 Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została 

wykonana oraz tel. kontaktowy. 

 Podpisane przez rodzica/opiekuna załączone klauzule zgody:                         

na przetwarzanie danych osobowych oraz  na rozpowszechnianie 

wizerunku dziecka. 

Termin i miejsce składania prac: do 10 kwietnia 2019 r. - Młodzieżowy Dom 

Kultury Puławy Sieroszewskiego 4. 

O terminie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureaci zostaną 

powiadomieni telefonicznie. Informacja taka pojawi się również na stronie 

internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach http://www.mdk.pulawy.pl 

 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka, w tym imienia i 

nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach,  jego 

osiągnięć i prac na stronie internetowej placówki, w mediach, a także w gablotach i tablicach ściennych 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 

119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

…………………………………………... 

(data, podpis)  

 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas organizacji 

konkursu na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach, w mediach, jak również w gablotach 

i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl związany  

z organizacją konkursu. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.    

 

   …………………………………………... 

(data, podpis) 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 

1.  Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach (adres: ul. Sieroszewskiego 4, adres e-
mail: mdk-pulawy@o2.pl, numer telefonu: 818864965).  
2. W Młodzieżowym Dom Kultury w Puławach  został powołany Inspektor Ochrony Danych  (adres e-mail: mdk-
pulawy@o2.pl). 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu, a 
także organizowanych przez placówkę wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 
realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, 
której dane dotyczą cofnie zgodę.    
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.   
5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w mediach oraz podczas wystawy  
podsumowującej konkurs (nieograniczony krąg odbiorców).  
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu znajduje 

podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której 

dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.  
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