Oświadczenie ustawowego przedstawiciela dziecka uczestniczącego
w Konkursie Plastycznym/ Fotograficznym 2019
,, Bezpieczniej nad wodą”.

……………………………………..
(Imię i nazwisko dziecka)
……………………………………
(Szkoła)
…………………………………..
(Klasa)

Oświadczam, że będąc przedstawicielem ustawowym
…………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko dziecka)
wyrażam zgodę na jego udział w konkursie plastycznym/ fotograficznym „Bezpieczniej
nad wodą” zorganizowanym przez Zarząd Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego 25-029 Kielce ul. Krakowska 2.
Zasady Konkursu zostały określone w Regulaminie, z którego treścią zapoznałam/łem
się.
Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację pracy/projektu dziecka oznaczonej jego
imieniem i nazwiskiem oraz wykorzystanie jego wizerunku na następujących polach
eksploatacji: publikacja w materiałach marketingowych (broszury i prezentacje wopr),
publikacja na stronie internetowej wopr.pl, w social mediach promujących WOPR typu
Facebook, You Tobe;
Wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych dziecka WOPR w Kielcach jest
niezbędne do wzięcia przez dziecko udziału w Konkursie plastycznym/ fotograficznym
„Bezpieczniej nad wodą”.
WOPR Kielce będzie gromadził, przetwarzał i powierzał dane osobom trzecim w celu
przeprowadzenia Konkursu plastycznego/fotograficznego „Bezpieczniej nad wodą” na
zasadach określonych w regulaminie tego konkursu – w szczególności w celu wyłonienia

Projekt „„WOPR z nami bezpieczniej nad wodą w Kielcach i powiecie Kieleckim”” współfinansowany ze
środków otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego w ramach „ Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

zwycięskich prac konkursowych, wręczenia nagród i publikacji informacji o autorach
zwycięskich prac na stronie internetowej WOPR - Konkursu .
Dane osobowe autorów (imię, nazwisko, nazwa szkoły) zwycięskich prac zostaną
opublikowane na stronie internetowej woprkielce.pl oraz w social mediach typu facebook.
Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
możliwość ich poprawiania, jak również przysługują jej wszystkie inne uprawnienia
określone 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).

.....................................................................................................
(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego dziecka)
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