
Załącznik do Regulaminu Konkursu Plastycznego 
„OFICJALNA KARTKA WIELKANOCNA RADIA ŁÓDŹ” 

 
………………………………….. 

(miejscowość, data) 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

………………………………………………………………………………………………… 

w konkursie plastycznym OFICJALNA KARTKA WIELKANOCNA RADIA ŁÓDŹ  

na zasadach określonych w regulaminie konkursu. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celach informacyjno–

promocyjnych związanych z konkursem plastycznym. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do stworzonego 

projektu na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) i na publikację w wydawnictwach 

wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci wizerunku 

oraz imienia i nazwiska w celach wynikających z Regulaminu Konkursu, zgodnie z art. 8 pkt 1 

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) 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych 

osobowych. Brak wyrażenia zgody na udział w konkursie, brak udzielenia zgody 

na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika konkursu są równoznaczne 

z bezskutecznością zgłoszenia.  

 

………………………………………………… 

(podpis rodzica/ opiekuna prawnego Uczestnika konkursu) 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Regulaminu Konkursu Plastycznego 
„OFICJALNA KARTKA WIELKANOCNA RADIA ŁÓDŹ” 

 
Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest spółka Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Łodzi Radio Łódź S.A. 
z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 130, 90-146 Łódź 

2. Inspektorem ochrony danych jest Piotr Ryś, e-mail: iod@radiolodz.pl. 

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury w ramach konkursu plastycznego 
OFICJALNA KARTKA WIELKANOCNA RADIA ŁÓDŹ na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, art. 8, ust 1 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) 

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych 
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych 
obowiązujących u Administratora. 

5) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem; 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. i inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;8. Dane osobowe nie będą przetwarzane 
w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

7) podanie przez Państwo danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie 
plastycznym organizowanych przez Radio Łódź Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, 
a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości uczestniczenia w konkursie 

8) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj. Polskie Radio – 
Regionalna Rozgłośnia w Łodzi Radio Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 130, 90-146 Łódź, w celu 
przeprowadzenia procedury w ramach konkursu plastycznego OFICJALNA KARTKA WIELKANOCNA RADIA ŁÓDŹ.  

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

4. Podane przez Pana/Panią dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a zgodnie z treścią 

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) 

 
 ………………………………………………………………………. 

 (podpis rodzica/ opiekuna prawnego Uczestnika konkursu) 


