
 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Krasne, dnia … / … / 2019 r. 

KARTA ZGŁOSZENIA 

do Konkursu plastycznego „ETNOGRAFIA WCZORAJ I DZIŚ” 
 

Gmina Krasne 

36-007 Krasne 121 

1. Imię i nazwisko autora:  ............................................................................................................................  

2. Wiek i klasa autora: ....................................................................................................................................  

3. Nazwa instytucji zgłaszającej: ................................................................................................................  

4. Telefon kontaktowy instytucji zgłaszającej: .....................................................................................   

5. Adres e-mail instytucji zgłaszającej: ....................................................................................................   

6. Imię i nazwisko opiekuna artystycznego: ..........................................................................................   
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Gminę Krasne,  
36-007 Krasne 121, w celu realizacji i wzięcia udziału przez mojego dziecko w  konkursie plastycznym  „ENTOGRAFIA WCZORAJ  
I DZIŚ” realizowanym w ramach projektu grantowego pt. „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz kultywowanie  
i promowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów ludowych dla grup artystycznych z terenu Gminy Krasne” z poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW  
2014-2020, w zakresie danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko uczestnika, wizerunek uczestnika, wiek, klasa i nazwa 
instytucji zgłaszającej.  
Ponadto oświadczam, iż: 
Jestem świadomy/a, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. 
Jestem świadomy/a, że udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. 
Jestem świadomy/a, że wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wypłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało 
miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz). 
 

...…………………………………………………………………….. 
                                                                                                               Data, miejscowość  oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
Klauzula Informacyjna 
Na podstawie art. 13 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) zwane dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że: 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Krasne, 36-007 Krasne 121, zwany dalej „Gminą”. 
2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu grantowego pt. „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz 

kultywowanie i promowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów ludowych dla grup artystycznych z terenu Gminy Krasne 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW 2014-2020, a podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt. a oraz e 
RODO. 

3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. 
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia się roszczeń lub do momentu wcześniejszego 

usunięcia danych przez Gminę. 



 
 
5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Gminy dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 
przenoszenia danych. 

6. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednak 
wycofanie przez Pana/Panią zgody nie wypłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem 
zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz). 

7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych (imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa i nazwa instytucji zgłaszającej) jest 

dobrowolne, jednak stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału uczestnika w konkursie. Brak zgody uniemożliwi 
uczestnictwo Pana/Pani dziecka w konkursie. Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku Pani/Pana dziecka nie jest 
warunkiem wzięcia udziału w konkursie, jednak bez jej wyrażenia nie będzie możliwe promowanie przez Gminę Krasne 
osiągnięć Pani/Pana dziecka w sposób określony w treści zgody. 

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

 
Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Krasne, dnia … / … / 2019 r. 
 
Zgoda na przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku uczestnika1. 
Ja niżej podpisany/podpisana na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na rozpowszechnianie przez Gminę Krasne wizerunku uczestnika konkursu plastycznego 
„ENTOGRAFIA WCZORAJ I DZIŚ”, w celach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z realizacją projektu grantowego pt. 
„Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz kultywowanie i promowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów ludowych 
dla grup artystycznych z terenu Gminy Krasne” z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.  
Jestem świadomy/a, że rozpowszechnianie wizerunku może odbywać się poprzez zamieszczanie zdjęć (w tym wykorzystanie, 
utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć), publikacji wideo relacji lub innych właściwych środków audiowizualnych zapisu 
wizerunku w Biuletynie Informacyjnym "Razem" Gminy Krasne wraz z publikacją ww. biuletynu na stronach internetowych i profilach 
społecznościowych Gminy Krasne (Facebook), na stronie internetowej Gminy Krasne oraz profilu społecznościowym Facebook - 
Gmina Krasne Moje Miejsce w nieograniczonym nakładzie, formie i zasięgu terytorialnym. 
Ponadto oświadczam, iż: 
Jestem świadomy/a, że udzielenie niniejszej zgody jest całkowicie dobrowolne. 
Jestem świadomy/a, że udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. 
Jestem świadomy/a, że wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wypłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało 
miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz). 
 

...…………………………………………………………………….. 
                                                                                                               Data, miejscowość  oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego 

* Niewłaściwe skreślić  
 
 
 
 
 

                                                           
1Informacja: Wskazujemy, zgodnie z art. 81 ust. 2  pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
że rozpowszechnianie wizerunku stanowiącego jedynie szczegół całości w/w wydarzeń nie wymaga zgody na publikacje. Przez 
wykorzystanie stanowiące jedynie szczegół całości rozumie się w szczególności te ujęcia, na których dziecko występuje w tłumie, jak 
również ujęcia, na których dziecko występuje samodzielnie, jednak sposób rejestracji (tj. np. kąt kamery, czas trwania ujęcia) nie 
pozwala w rozsądnym zakresie przyjąć, że wizerunek dziecka stanowi główny lub podstawowy element tego ujęcia (np. krótka 
migawka pokazująca specyficzną rolę, jaką dziecko odgrywa w danym wydarzeniu typu przedstawienie). 



 
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 
Krasne, dnia … / … / 2019 r. 

 
Zgoda na wykorzystanie prac plastycznych uczestnika w celach konkursowych. 
Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na wykorzystanie przez Gminę Krasne prac plastycznych mojego dziecka, 
jako uczestnika konkursu plastycznego „ENTOGRAFIA WCZORAJ I DZIŚ” w celach promocyjnych i sprawozdawczych związanych  
z realizacją projektu grantowego pt. „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz kultywowanie i promowanie tradycji ludowych 
poprzez zakup strojów ludowych dla grup artystycznych z terenu Gminy Krasne” z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.  
Jestem świadomy/a, że rozpowszechnianie prac plastycznych może odbywać się poprzez zamieszczanie ich zdjęć (w tym wykorzystanie, 
utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć), publikacji wideo relacji lub innych właściwych środków audiowizualnych zapisu 
prac plastycznych w Biuletynie Informacyjnym "Razem" Gminy Krasne wraz z publikacją ww. biuletynu na stronach internetowych  
i profilach społecznościowych Gminy Krasne (Facebook), na stronie internetowej Gminy Krasne oraz profilu społecznościowym Facebook 
- Gmina Krasne Moje Miejsce w nieograniczonym nakładzie, formie i zasięgu terytorialnym. 
Ponadto oświadczam, iż: 
Jestem świadomy/a, że udzielenie niniejszej zgody jest całkowicie dobrowolne. 
Jestem świadomy/a, że udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. 
Jestem świadomy/a, że wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wypłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało 
miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz). 
 

…………………...…………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                             Data, miejscowość  oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego 
* Niewłaściwe skreślić 

 
Załącznik nr 4 do Regulaminu 

Krasne, dnia … / … / 2019 r. 
 
Zgoda na przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku uczestnika2. 
Ja niżej podpisany/podpisana na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na rozpowszechnianie przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w wizerunku uczestnika konkursu 
plastycznego „ENTOGRAFIA WCZORAJ I DZIŚ”, w celu publikacji osiągnięć kulturalno-artystycznych i promocji działalności 
kulturalno-artystycznej Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem. 
Jestem świadomy/a, że rozpowszechnianie wizerunku może odbywać się poprzez zamieszczanie zdjęć (w tym wykorzystanie, 
utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć), publikacji wideo relacji lub innych właściwych środków audiowizualnych zapisu 
wizerunku w kronice, gazetkach i gazetach, kalendarzach oraz tablicach wydawanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę  
w Krasnem, na stronie internetowej GOKiB w Krasnem, portalach społecznościowych GOKiB w Krasnem (Facebook). 
Ponadto oświadczam, iż: 
Jestem świadomy/a, że udzielenie niniejszej zgody jest całkowicie dobrowolne. 
Jestem świadomy/a, że udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. 
Jestem świadomy/a, że wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wypłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało 
miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz). 
 

...…………………………………………………………………….. 
                                                                                                               Data, miejscowość  oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego 

* Niewłaściwe skreślić  

                                                           
2 Informacja: Wskazujemy, zgodnie z art. 81 ust. 2  pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
że rozpowszechnianie wizerunku stanowiącego jedynie szczegół całości w/w wydarzeń nie wymaga zgody na publikacje. Przez 
wykorzystanie stanowiące jedynie szczegół całości rozumie się w szczególności te ujęcia, na których dziecko występuje w tłumie, jak 
również ujęcia, na których dziecko występuje samodzielnie, jednak sposób rejestracji (tj. np. kąt kamery, czas trwania ujęcia) nie 
pozwala w rozsądnym zakresie przyjąć, że wizerunek dziecka stanowi główny lub podstawowy element tego ujęcia (np. krótka 
migawka pokazująca specyficzną rolę, jaką dziecko odgrywa w danym wydarzeniu typu przedstawienie). 



 
 

Załącznik nr 5 do Regulaminu 
Krasne, dnia … / … / 2019 r. 

 
Zgoda na wykorzystanie prac plastycznych uczestnika w celach konkursowych. 
Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na wykorzystanie przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę  
w Krasnem prac plastycznych mojego dziecka, jako uczestnika konkursu plastycznego „ENTOGRAFIA WCZORAJ I DZIŚ”, w celu publikacji 
osiągnięć kulturalno-artystycznych i promocji działalności kulturalno-artystycznej Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem.  
Jestem świadomy/a, że rozpowszechnianie prac plastycznych może odbywać się poprzez zamieszczanie ich zdjęć (w tym wykorzystanie, 
utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć), publikacji wideo relacji lub innych właściwych środków audiowizualnych zapisu 
prac plastycznych w kronice, gazetkach i gazetach, kalendarzach oraz tablicach wydawanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę 
w Krasnem, na stronie internetowej GOKiB w Krasnem, portalach społecznościowych GOKiB w Krasnem (Facebook) w nieograniczonym 
nakładzie, formie i zasięgu terytorialnym. 
Ponadto oświadczam, iż: 
Jestem świadomy/a, że udzielenie niniejszej zgody jest całkowicie dobrowolne. 
Jestem świadomy/a, że udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. 
Jestem świadomy/a, że wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wypłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało 
miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz). 
 

…………………...…………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                             Data, miejscowość  oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego 
* Niewłaściwe skreślić 
 
 
Klauzula Informacyjna 
Na podstawie art. 14 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) zwane dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że: 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem, 36-007 Krasne 743 zwany 

dalej „Ośrodkiem”. 
2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji konkursu plastycznego „Etnografia wczoraj i dziś”, a podstawę prawną 

przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt. a oraz e RODO. 
3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. 
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia się roszczeń lub do momentu wcześniejszego 

usunięcia danych przez Ośrodek. 
5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Ośrodka dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 
danych. 

6. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednak wycofanie 
przez Pana/Panią zgody nie wypłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody 
(wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz). 

7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału uczestnika 

w konkursie. Brak zgody uniemożliwi uczestnictwo Pana/Pani dziecka w konkursie. 
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
 
 


