
Załącznik nr 2 do Regulaminu - Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Karol Wojtyła – Święty Jan Paweł II – oczami młodych” – Lubecko 2020 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKOWANIE I PREZENTACJĘ KONKURSOWEJ PRACY ORAZ NA 

PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU. 

 

Ja……………………… oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie i publikowanie moich 

danych osobowych i  wizerunku oraz na prezentację pracy konkursowej pt. „Karol Wojtyła – Święty Jan 

Paweł II – oczami młodych” do celów Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lubecka, Diecezjalnego Sanktuarium 

Matki Boskiej Lubeckiej, Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i 

publikowanie takich danych jak: imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły i pozostałych danych zamieszczonych w 

metryczce Powiatowego Konkursu Plastycznego pt.„Karol Wojtyła- Święty Jan Paweł II – oczami młodych” 

Lubecko 2020. 

Publikowanie danych osobowych i wizerunku oraz prezentacja prac odbywać się będzie podczas obchodów 

100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły - Świętego Jana Pawła II w Sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej w 

Lubecku, a następnie zostaną przeniesione do Domu Katechetycznego przy ul. Głównej 42, 42-700 Lubecko, 

gdzie zostaną wystawione do końca 2020 roku. Prace wraz z danymi osobowymi i wizerunkiem publikowane 

będą również na stronie internetowej https://lubecko.eu/, http://lubecko.edu.pl/, facebook, oraz innych 

źródłach i materiałach informacyjnych. (Prace te będą też prezentowane w czasie ważnych wydarzeń we wsi 

Lubecko w roku 2020). 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z 

dnia 03.07.2019). 

 

 

 

 

 

 

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

  (miejscowość, data)                                                                                          (podpis)                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lubecko.eu/
http://lubecko.edu.pl/


KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE ze zm. L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lubecko (42-700 Lubecko, ul. Lipska 21,  

e-mail. stowarzyszenielubecko@wp.pl ) 

2. Celem przetwarzania danych jest: ogłoszenie wyników etapu finałowego, pokonkursowa wystawa podczas obchodów  

100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły - Świętego Jana Pawła II w Sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej w Lubecku, a 

następnie prace zostaną przeniesione do Domu Katechetycznego przy ul. Głównej 42, 42-700 Lubecko, gdzie zostaną 

wystawione do końca 2020 roku. Prace te zostaną też zaprezentowane w czasie ważnych wydarzeń we wsi Lubecko w 2020 r. 

3. Odbiorcami danych są: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lubecko, Diecezjalne Sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej, Parafia 

Lubecko, Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubecku, Sołectwo Lubecko, uczestnicy obchodów 100. rocznicy urodzin Karola 

Wojtyły - Świętego Jana Pawła II w Sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej w Lubecku, a także osoby odwiedzające wieś 

Lubecko, osoby korzystające z internetowych stron, innych źródeł i materiałów informacyjnych, oraz osoby wspierające nas w 

wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków, również w świadczeniu usług w tym zapewniających asystę i wsparcie 

techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane dane. 

4. Przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

5. Wyrażenie zgody na udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacja regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego. 
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