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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu  

"Deine Gedichte und Lieder – deutsche Traditionen neu 

interpretiert“ 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO  

Małoletniego 

 

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

(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

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

(numer telefonu/ adres e-mail) 

 

 

Oświadczam, że: 

 

1. Zapoznałam(em) się z Regulaminem konkursu "Deine Gedichte und Lieder - 

deutsche Traditionen neu interpretiert“ organizowanego przez Niemieckie 

Towarzystwo Oświatowe (Deutsche Bildungsgeselllschaft) w Opolu. 

2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

 

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

(imię i nazwisko małoletniego) 

 

uczęszczającego do 

 

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

(nazwa i adres szkoły) 

 

………………………………… 

(klasa) 

 

w wyżej wymienionym Konkursie. 

 

3. Oświadczam, że akceptuję wszystkie zapisy Regulaminu Konkursu. 

Oświadczam, że nadesłana praca została napisana wyłącznie przez Autora wymienionego 

w Załączniku i umieszczonego w dokumencie zawierającym utwór i w żadnej części nie 

narusza praw autorskich osób trzecich, a zwłaszcza że utwór jest całkowicie oryginalny i nie 

zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność 

Organizatorów konkursu. Oświadczam także, że utwór nigdy nie był publikowany, ani nie jest 

rozważany do publikacji w innym miejscu. 
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4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez 

Organizatora, w tym publikacji w całości lub fragmentach, zgodnie z zapisami ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. 

zm.). 

5. W zgodzie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1 tzw. RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie wyżej 

podanych danych osobowych zwykłych (moich i mojego dziecka) dla celów związanych z 

przebiegiem konkursu, oraz że zapoznałem/zapoznałam się z klauzurą informacyjną. 

 

 

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

(Data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

 

6. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska swojego dziecka jako Autora 

tekstu 

 

Wyrażam zgodę [  ] 

 

Nie wyrażam zgody [  ] 

 

 

7. Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska swojego dziecka jako laureata, 

nagrodzonego w w/w Konkursie  

 

Wyrażam zgodę  [  ] 

 

Nie wyrażam zgody [  ] 

 

 

8. Wyrażam zgodę na umieszczenie nazwy szkoły przy nazwisku mojego dziecka jako 

Laureata, nagrodzonego w w/w Konkursie 

 

Wyrażam zgodę  [  ] 

 

Nie wyrażam zgody [  ] 

 

 

9. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka z uroczystości wręczenia 

nagród na stronach mediów społecznościowych 

 

Wyrażam zgodę [  ] 

 

Nie wyrażam zgody [  ] 
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Klauzula Informacyjna: 

Administratorem danych osobowych jest: Niemieckie Towarzystwo Oświatowe w Opolu, ulica 

M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole, Tel: +48 77 44 19 200, E-mail: dbg@bildung.pl  

Przetwarzanie Panstwa danych następuje wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora 

wynikających z przepisów prawa 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 (Dz. 

Urz. UE L 119 z 4.05.2016)4. Odbiorcami Państwa danych mogą być wyłącznie instytucje 

uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył 

przetwarzanie danych na podstawiane zawartej umowy  

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa 

zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać.  

W przypadku gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe z naruszenia prawa mają Państwo 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.  

Dane osobowe przechowujemy na okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz 

realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa. 

 

 


