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1/ Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu plastycznego pt. ,,Jak chronić 

rodzinę przed przemocą?” – trzecia edycja 2022 r., organizowanego przez Zespół 
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice i zobowiązuję się do 
przestrzegania jego postanowień. 

2/ Ja, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego 
dziecka w zakresie: imię i nazwisko, świetlica wiejska/wiejski dom kultury, klasa, do której 
uczęszcza dziecko, wizerunek, 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 oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016 r., str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2), dalej jako 
RODO, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 
Chojnice, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu plastycznego, pokonkursowej 
wystawy prac, publikacji fotorelacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Chojnicach oraz 
gminnych jednostek, publikacji w Aktualnościach z gminy Chojnice oraz wydruku ulotki. 

3/ Ja, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, publikowanie, wykorzystanie 
i powielanie pracy konkursowej i rozpowszechnianie wizerunku mojego i mojego dziecka w formie 
zdjęć oraz nagrań wideo, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach. Oświadczam 
jednocześnie, że moja zgoda dotyczy zdjęć oraz nagrań wideo przedstawiających mój wizerunek 
oraz wizerunek mojego dziecka, dokumentujących wszelkie okoliczności związane z ww. 
konkursem plastycznym (w tym wręczenie nagród, pokonkursową wystawę prac). 
Rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka w formie zdjęć oraz nagrań 
wideo może być realizowane do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) 
korzystania w publikacjach (w tym w Aktualnościach z gminy Chojnice) oraz za pośrednictwem 
wszelkich pozostałych mediów i środków masowego przekazu (w tym na stronie internetowej 
Urzędu Gminy w Chojnicach - https://gminachojnice.pl/ oraz gminnych jednostek). 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujemy iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Chojnicach, zwany dalej ośrodkiem, z siedzibą w Chojnicach, przy ul. 31 Stycznia 56a, 
reprezentowany przez dyrektora; 

https://gminachojnice.pl/


2) w ośrodku został wyznaczony inspektor ochrony danych, biuro 01, nr telefonu 52 3973496 wew. 
381, adres e-mail agnieszkat@gminachojnice.com.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a  RODO 
– na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych; 

4) podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Regulaminu konkursu plastycznego pt. ,,Jak 
chronić rodzinę przed przemocą?” – trzecia edycja 2022 r., jest dobrowolne, niepodanie 
wymaganych informacji spowoduje, że prace bez załączonej i podpisanej karty uczestnika konkursu 
nie będą brane pod ocenę komisji, co uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie; 

5) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa 
i określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla GOPS w Chojnicach, następnie podlegać 
będą ocenie archiwalnej w zakresie zniszczenia lub dalszego okresu przechowywania;  

6) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich 
uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. np.: 

− organom administracji publicznej, 

− Policji, prokuraturze, sądom, 
oraz podmiotom, które wykonują usługi na rzecz ośrodka i jednocześnie zawarły z ośrodkiem 
umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. Urzędowi Gminy w Chojnicach, 
świadczącemu usługi z zakresu przechowywania akt;  

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji 
międzynarodowych; 

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych, 
w tym profilowaniu (polegającemu na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych 
czynników osobowych osoby fizycznej); 

9) posiada Pani/Pan prawo do: 

− dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (wymienione prawa mogą być ograniczone 
w sytuacjach, kiedy ośrodek jest zobowiązany do przetwarzania danych w celu realizacji 
obowiązku ustawowego), 

− cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w odniesieniu do danych 
przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; 

− wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

 

……………………………………………… 

/ miejscowość, data, czytelny podpis 
rodzica/opiekuna prawnego  

(lub pełnoletniego uczestnika) / 


