
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie fotograficznym: 

"ZWIERZAKI W OBIEKTYWIE”-III EDYCJA 
 
I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................................... ( 

imię i nazwisko) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
w Konkursie fotograficznym "ZWIERZAKI W OBIEKTYWIE” 
 

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka 
(imienia, nazwiska, wieku oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji 
konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, 
poz. 833 z późn..zm.). 
 

III. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych przez moje dziecko prac 

konkursowych, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem. 
Pisemna zgoda obejmuje: bezpłatne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne 

udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie, użytkowanie kopii zapasowych i publikację za 

pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w sieci Internet i w formie drukowanej - 

kalendarz, pocztówki  
Oświadczam, że wszystkie przekazane zdjęcia zostały wykonane przez osobę niepełnoletnią. 
 

.........................................................................................……………………………………………. 
Miejscowość i data 

 

…......................................................................................……………………………………………. 
Podpis rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika konkursu 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zgoda na udział w konkursie fotograficznym: 

"ZWIERZAKI W OBIEKTYWIE” -III EDYCJA 

 
I. Wyrażam zgodę na udział ………….............................................................................................… 
 

 

………………………………………………………………………………………………………... 
                               ( imię i nazwisko)  
w Konkursie fotograficznym "ZWIERZAKI W OBIEKTYWIE” 
 

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych. 
(imienia, nazwiska, wieku oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji 
konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, 
poz. 833 z późn..zm.). 
 

III. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych moich   
prac konkursowych, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem. 
Pisemna zgoda obejmuje: bezpłatne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne 

udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie, użytkowanie kopii zapasowych i publikację za 

pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w sieci Internet i w formie drukowanej - 

kalendarz, pocztówki  
Oświadczam, że wszystkie przekazane zdjęcia zostały wykonane przeze mnie osobiście.  
 

.........................................................................................……………………………………………….. 
Miejscowość i data 

 

…......................................................................................………………………………………………. 
Podpis uczestnika konkursu 


