
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że administratorem, czyli pod-
miotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka 
w Krakowie, os. Kalinowe 18, 31-814 Kraków. 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu: Przeprowadzenia konkursu i promocji laureatów podczas Finału 
Małopolskiego Konkursu Plastycznego „Wokół Debussy’ego – impresjonizm w muzyce” towarzyszącego Ogólnopolskiemu 
Konkursowi Muzyki Kameralnej dla młodzieży szkół muzycznych II stopnia „Wokół Debussy’ego”.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym celu.

Kraków,…………………………… r. ……………………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Informujemy, że:
1. Masz prawo w  dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
2. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
3. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od daty zakończenia konkursu do momentu ogłaszania 

kolejnej edycji konkursu.
4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w konkursie.
7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.
8. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi 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) tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków,adres e-mail:
inspektor2@mjo.krakow.pl.
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.

Kraków,…………………………… r. ……………………………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU, PRACY PLASTYCZNEJ I UPUBLICZNIENIE DANYCH DZIECKA

W RAMACH MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „WOKÓŁ DEBUSSY’EGO – IMPRESJONIZM
W MUZYCE” REALIZOWANEGO PRZEZ MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. J. KORCZAKA W KRAKOWIE

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody (zakreślić właściwe) na bezpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie i upublicz-
nienie: pracy plastycznej mojego dziecka wraz z danymi osobowymi w postaci (imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły), a w przy-
padku wyróżnienia jego pracy również i wizerunku. Powyższe dane służyć będą do wskazania laureatów a także budowania 
pozytywnego wizerunku Organizatora jak i rozgłosu organizowanego Konkursu. Prace plastyczne wraz z informacją o ich 
autorze zostaną umieszczone w przestrzeni publicznej oraz mediach, w tym: podczas Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki 
Kameralnej „Wokół Debussy’ego” w Krakowie w dniach 16 - 17 listopada 2018 r, w  zbiorach Galerii „Mała” MDK im. J. Korczaka, 
na stronie internetowej www.mdkkorczak.pl, na fanpage’u MDK na portalu facebook.com oraz kronice MDK.

Brak zgody uniemożliwi dokonania powyższych czynności.

……………………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

METRYCZKA PRACY PLASTYCZNEJ
/Prosimy o przyklejenie wypełnionej metryczki na odwrocie każdej pracy/

„Wokół Debussy’ego - impresjonizm w muzyce”

IMIĘ i NAZWISKO

WIEK AUTORA /ile lat/

TYTUŁ PRACY

TECHNIKA

PLACÓWKA /pełna nazwa/

ADRES PLACÓWKI

TELEFON (0.......)/

TEL/FAX

E-MAIL

IMIĘ i NAZWISKO
NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO
(tel. kontaktowy)


