
Załącznik nr 2  
do Regulaminu Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Wolna Polska” 

w roku szkolnym 2020/2021 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………….……………………………….. 

(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a ……………………………………………………….………………………………… 
    (adres) 

I. Oświadczam, że 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1, zm. Dz. Urz. UE. L 127 z 23.05.2018, str. 2): 

1) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody  na przetwarzanie moich/mojego dziecka1 danych 1

osobowych, zawartych w „Kracie zgłoszenia” Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Wolna 
Polska” (zwanym dalej „konkursem”) przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz 
Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze w celu oceny prac i wyłonienia 
laureatów konkursu. 

2) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody1 na publikowanie na stronie internetowej 
Kuratorium Oświaty w Krakowie www.kuratorium.krakow.pl oraz na stronie 
Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze www.rokzator.pl mojego/mojego 
dziecka1 imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły w przypadku zakwalifikowania się do 
etapu wojewódzkiego konkursu. 

3) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody1 na publikowanie na stronie internetowej 
Kuratorium Oświaty w Krakowie mojego/mojego dziecka1 imienia i nazwiska oraz nazwy 
szkoły w przypadku otrzymania tytułu laureata konkursu. 

4) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody1 na umieszczenie zdjęć zawierających mój 
wizerunek/wizerunek mojego dziecka1 zarejestrowanych podczas zakończenia i 
podsumowania konkursu połączonego z wręczeniem nagród na stronie internetowej 
Kuratorium Oświaty w Krakowie. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek 
będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promowania moich/mojego dziecka1  
osiągnięć w wojewódzkim konkursie. 

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

(data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę ) 2

II. Oświadczam, że 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 L 119 
z 04.05.2016, str. 1, zm. Dz. Urz. UE. L 127 z 23.05.2018, str. 2), zapoznałem/zapoznałam1 się 
z treścią klauzuli informacyjnej (załącznik nr 4 do Regulaminu), w tym z przysługującym prawie 
dostępu do treści moich/mojego syna/mojej córki1 danych oraz ich poprawiania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, prawie do przenoszenia 
danych oraz prawie wniesienia sprzeciwu w każdym czasie, jak również, że podanie danych było 
dobrowolne. 

 niepotrzebne skreślić;1

 w przypadku małoletniego dziecka, podpis rodzica lub opiekuna prawnego.2

http://www.kuratorium.krakow.pl
http://www.rokzator.pl


…………………………..…….…………………………………………….. 
(data, miejsce i podpis osoby składającej oświadczenie2) 

III. Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów pracy 
mojego dziecka / mojej pracy* (dotyczy ucznia pełnoletniego) do celów naukowych                    
i edukacyjnych oraz jej publikacji (nieodpłatnie) we fragmentach lub w całości  
z zachowaniem praw autorskich  na następujących polach eksploatacji: 
a) wykorzystania na stronach internetowej organizatora i współorganizatorów konkursu 
b) wystawienia  pracy konkursowej w ramach wystawy pokonkursowej, 
c) zgoda na użycie pracy konkursowej w materiale wideo podsumowującym projekt 
„Historia Solidarności w Małopolsce”.  

……………………………………………….. 
(data, miejsce i podpis osoby składającej oświadczenie ) 3

IV. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam1 się z treścią Festiwalu Pieśni Patriotycznej 
„Wolna Polska” 

…………………………..…….…………………………………………….. 
(data, miejsce i podpis osoby składającej oświadczenie4) 

V. Oświadczam, że zgłoszona do Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Wolna Polsk” praca jest 
wynikiem własnej twórczości. 

…………………………..…….…………………………………………….. 
(data, miejsce i podpis osoby składającej oświadczenie5) 

3 w przypadku małoletniego dziecka, podpis rodzica lub opiekuna prawnego. 
4 w przypadku małoletniego dziecka, podpis rodzica lub opiekuna prawnego. 
5 w przypadku małoletniego dziecka, podpis rodzica lub opiekuna prawnego.


