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Zgoda opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie plastycznym  

pt.: „Gaz ziemny – czyste paliwo w naszych domach”  

organizowanym przez Fundację na rzecz Energetyki Zrównoważonej 

 

I. Udział w konkursie 

 

Oświadczam, że:  

 wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: ........................................................................................................................  

(imię i nazwisko uczestnika) 

w konkursie plastycznym „Gaz ziemny – czyste paliwo w naszych domach” (dalej: „Konkurs Plastyczny”) organizowanym 

przez Fundację na rzecz Energetyki Zrównoważonej, będąca fundacją wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS  

0000318483, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 9512283945, ul. 

Bukowińska 24a/14, 02-703 Warszawa (dalej: „Organizator Konkursu”).  

 

 zapoznałem/-am się z regulaminem Konkursu Plastycznego oraz akceptuję jego warunki.  

 

 

............................................................................................................ 

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) / autora pracy) 

 

 

II. Zgoda na publikację i przetwarzanie danych osobowych: 

 

Wyrażam zgodę na: 

 przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych mojego dziecka w celach związanych organizacją Konkursu 

Plastycznego; 

 wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas finału konkursu w celach związanych 

z prezentacją konkursu i jego wyników; 

 

Zostałem poinformowany, że: 

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym. 

2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej. 

3. Z Administratorem można skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: mt@fnez.pl.  

4. Dane osobowe (imię, nazwisko, wiek, wizerunek, ew. dane kontaktowe i dane niezbędne do celów podatkowych) będą 

przetwarzane w celu:  

a. organizacji, przeprowadzenia i publikacji wyników Konkursu Plastycznego, w tym: 

i. publicznej prezentacji prac konkursowych podpisanych imieniem i nazwiskiem wraz z oznaczeniem klasy, szkoły 

i wieku dziecka; 

ii. publikacji wizerunku dziecka i pracy konkursowej w materiałach foto i wideo będących relacją z konkursu; 

b. realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (rozpatrywanie reklamacji, obrona przed roszczeniami, 

marketing własnych usług, promocja wiedzy dotyczącej roli, jaką gaz ziemny pełni w świetle transformacji 

energetycznej, promocja projektu Baltic Pipe) 

c. realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze (np. w zakresie opodatkowania nagród) 
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5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie realizacji konkursu 

oraz prowadzenia projektu promującego wiedzę dotyczącą roli, jaką gaz ziemny pełni w świetle transformacji 

energetycznej. 

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także konieczność wypełnienia 

obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz realizacja uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu oraz prezentacji i wykorzystania jego wyników oraz – 

w pozostałym zakresie – przez okres wymagany przez przepisy prawa (przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych lub 

zobowiązań podatkowych, zakończenie projektów promujących projekt Baltic Pipe). 

8. Mam prawo do: 

a. dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu 

przetwarzamy; 

b. sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie 

są już one aktualne; 

c. usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych; 

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, które są przetwarzane na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie 

wpływać na zgodność z prawem przetwarzania sprzed wycofania zgody; 

e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważam że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy prawa. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Nie będą również 

podejmowane zautomatyzowane decyzje w oparciu o przekazane dane osobowe. 

 

 

............................................................................................................ 

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) / autora pracy) 

 


