
 
KONKURS PROFILAKTYCZNY 

„Mówię-NIE-Agresji, Przemocy, Uzależnieniom” 
 

KARTA ZGŁOSZENIA* 
 
 

 

Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………. ………………………………………. 

Klasa: …………..……………………. 

Szkoła: ……………………………………………………………………… 

 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury im J. Korczaka w Krakowie z siedzibą na osiedlu 

Kalinowym 18 w Krakowie. 
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych – inspektor2@mjo.krakow.pl  
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w  Konkursie profilaktycznym „Mówię-NIE-Agresji, 

Przemocy-Uzależnieniom”. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie Twojej zgody. 
4. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
5. Masz prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, jednak nie wpłynie ona na zgodność z prawem przetwarzania 

Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
6. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie Profilaktycznym 

„ Mówię-NIE-Agresji, Przemocy-Uzależnieniom”. 

 

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

ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU, PRACY PLASTYCZNEJ 
I UPUBLICZNIENIE DANYCH DZIECKA W RAMACH KONKURSU PROFLAKTYCZNEGO „ MÓWIE-NIE-AGRESJI-
PRZEMOCY-UZALEZNIENIOM”REALIZOWANEGO PRZEZ MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. J. KORCZAKA W 
KRAKOWIE. 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody (zakreślić właściwe) na bezpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie i 
upublicznienie: pracy plastycznej mojego dziecka wraz z danymi osobowymi w postaci (imię, nazwisko, wiek, nazwa 
szkoły), a w przypadku 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 Galerii „Mała” MDK im. J. Korczaka, na stronie internetowej www.mdkkorczak.pl, na portalu 
facebook.com oraz w kronice MDK. 

Brak zgody uniemożliwi dokonanie powyższych czynności. 

 

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

 

*W przypadku pracy zamieszczonej na padlecie Kartę zgłoszenia należy wysłać  
w załączeniu na adres mailowy: anna@mdkkorczak.pl  

 


