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KONKURS  Z OKAZJI DNIA DZIECKA 

„PRZYGODY WILKA – TWORZYMY BAJKĘ”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

I IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

II DATA URODZENIA UCZESTNIKA

III
IMIĘ I NAZWISKO

RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
UCZESTNIKA

IV
NUMER KONTAKTOWY ORAZ

ADRES E-MAIL
RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

V KRÓTKA INFORMACJA O
UCZESTNIKU (MAKS. 5 ZDAŃ)

VI OPOWIADANIE O WILKU, KTÓRE
NALEŻY DOKOŃCZYĆ 

W  Dalekim  Lesie  wstał  przepiękny
poranek.  Ptaszki  śpiewały,  delikatny
wietrzyk  poruszał  listkami,  a  kwiaty
wystawiały główki do słońca. Wilk…..
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 63-100 Śrem,  ul. A. Mickiewicza 77,  tel. 889 647 418,  www.sok-srem.pl,  e-mail: biuro@sok-srem.pl

 Zapoznałem(-am) się z Regulaminem konkursu organizowanego z okazji dnia dziecka

„Przygody Wilka – tworzymy bajkę” (do wglądu na stronie www.sok.srem.pl)

…..........……..…………………..……………..…………..
data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego dziecka

 Zapoznałem(-am)  się  z  klauzulą  informacyjną  RODO  (do  wglądu  na  stronie

www.sok-srem.pl/ zakładka RODO).

…..........……..…………………..……………..…………..
data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego dziecka

Oświadczenie  w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 ❑   Wyrażam zgodę                                         ❑   Nie wyrażam zgody  

na  przetwarzanie  danych  osobowych przez  Administratora,  którym jest  Śremski  Ośrodek
Kultury z siedzibą przy ul. Mickiewicza 77, 63-100 Śrem, tel. 889 647 418 adres e-mail:
biuro@sok-srem.pl,  w  zakresie  wizerunku  mojego  dziecka,  zarejestrowanego  podczas
konkursu „Przygody Wilka  –  tworzymy bajkę”  zorganizowanego przez  Śremski  Ośrodek
Kultury,  w formie fotografii i materiałów filmowych poprzez m.in.  publikację wizerunku w
mediach, w szczególności : 

 -  na stronie internetowej oraz profilach internetowych (na Facebooku) Administratora 
 -  w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych  przez  Administratora
innym  osobom  
dla  celów  informacyjnych  i  promocyjnych  Administratora,  w  szczególności   budowania
pozytywnego wizerunku Administratora  w przestrzeni publicznej i w mediach; 
zgodnie z  przepisami: 
− 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) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) zwanego dalej odpowiednio
„RODO”;   

− ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).  
Oświadczam, iż : 

− mam  świadomość,  iż  wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  jest
dobrowolne; 

− mam świadomość, iż zgoda może być cofnięta w każdym czasie; 
− zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej. Przedmiotowe informacje są dla mnie

zrozumiałe. 
….........….......…………………..……………..………….. 
data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego dziecka 
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