Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu
„Las w prozie i poezji”
Zgodnie z 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
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie1:
Imię i nazwisko ………………………………………………….
Klasa ………………………………………………………………….
Nazwa szkoły …………………………………………………….
przez Nadleśnictwo Lubsko w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu pn. „Las w prozie i poezji” oraz na potrzeby
działalności edukacyjno-promocyjnej Lasów Państwowych.

………………………………………………………
Data i podpis opiekuna prawnego składającego oświadczenie

Administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Lubsko ul. Emilii Plater 15, 68-300 Lubsko. Państwa
dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz promocji w/w konkursu.
Pełna treść informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się na stronie internetowej
http://www.lubsko.zielonagora.lasy.gov.pl/ oraz w siedzibie Administratora.
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z treścią obowiązku informacyjnego, o którym mowa powyżej.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach w zakresie przetwarzania
danych osobowych, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

………………………………………………………
Data i podpis opiekuna prawnego składającego oświadczenie

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz.U. 2018 r.
poz. 1191 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku mojego dziecka
…………………………………………………………… 1 w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach organizacji
i przeprowadzenia konkursu „Las w prozie i poezji”, wykonanych przez pracowników Nadleśnictwa Lubsko.
Ponadto
wyrażam
nieodpłatną
zgodę,
na
rozpowszechnianie
wizerunku
mojego
dziecka
1
……………………………………………………………. w celu promocji w/w przedsięwzięcia poprzez umieszczenie fotografii
zawierających wizerunek mojego dziecka na stronie internetowej http://www.lubsko.zielonagora.lasy.gov.pl/,
http://www.zielonagora.lasy.gov.pl/, https://web.facebook.com/oepl.jeziory.wysokie/ oraz w materiałach
podsumowujących konkurs (artykuły prasowe, prezentacje multimedialne).

…………………………………………………………..
Data i podpis uczestnika / opiekuna prawnego składającego oświadczenie

1

Właściwe zaznaczyć / właściwe wypełnić

