
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

 

………………………………………….…………………………..……. w podanym niżej zakresie:  

 imię i nazwisko,  

 wiek  

przez: Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach, ul. Młodopolska 4, 44-119 Gliwice oraz 

Komendę Miejską Policji w Gliwicach 

w celu organizacji konkursu plastycznego „Na pomoc- Radiowóz Policyjny”  

 

 
                                                                                                                      

………….………………….…………………………..  
             Data, miejsce i podpis czytelny rodzica/opiekuna prawnego  
 
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu publikacji 

wyników konkursu plastycznego „Na pomoc- Radiowóz Policyjny” na stronach internetowej 

organizatorów.  

 

      ………….………………….…………………………..  
             Data, miejsce i podpis czytelny  rodzica/opiekuna prawnego 
 
3. Zgoda na przeniesienie praw autorskich na rzecz Organizatora Konkursu 

 

Jako opiekun prawny autora pracy konkursowej zgłoszonej w konkursie pt. „Na pomoc- Radiowóz 

Policyjny”  uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich, zobowiązuję się do 

nieodpłatnego przeniesienia na rzecz organizatorów- Zespoł Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach 

oraz Komenda Miejska Policji  w Gliwicach  w całości autorskich praw do zgłoszonej pracy 

konkursowej mojego dziecka. 

 

     ….………………….…………………………..........  
                      Data, miejsce i podpis czytelny  rodzica/opiekuna prawnego 

 
Klauzula Informacyjna Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach:  

 

1. Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach, reprezentowany przez 

Dyrektora Zespołu.  
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym 

można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:  Magdalena Koprucka e-mail: iod@zpm1.pl 

3. Dane osobowe są zbierane celem organizacji konkursu „Na pomoc- Radiowóz Policyjny” 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.  

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 przypływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE; 

5. Podanie powyższych danych jest obowiązkiem umownym, zaś cofnięcie przez Panią/Pana zgody będzie skutkowało brakiem 

możliwości udziału dziecka w konkursie, 

6. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.  
7. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki. 

8. Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych będzie miało miejsce po upływie 5 lat po zakończeniu konkursu lub po cofnięciu 

Pani/ Pana zgody na ich przetwarzanie. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania. 

11. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii, 

b. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych, 

c. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody, 

cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

d. ograniczenia przetwarzania, 

e. sprostowania danych, 

f. przenoszenia danych, 

g. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
Klauzula informacyjna Komendy Miejskiej w Gliwicach dostępna jest na stronie internetowej  pod adresem 

http://bip.gliwice.kmp.policja.gov.pl/011/ochrona-danych-osobowyc/33864,RODO.html 

 

http://bip.gliwice.kmp.policja.gov.pl/011/ochrona-danych-osobowyc/33864,RODO.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


