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KARTA ZGŁOSZENIA PRACY KONKURSOWEJ 

 

„ANIOŁY i ANIOŁKI” 

 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU: 

 

Imię uczestnika ...........................................       Nazwisko uczestnika ......................................  

Wiek …………  

 

Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konkurs:  „ANIOŁY i ANIOŁKI” 

 

 
 
…………………………………………….     Tychy, dnia …………………………….…  
     (Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna)  
  
…………………………………………….  

            (Adres)  
   
……………………………………………  

                (Nr telefonu)  

 

OŚWIADCZENIE  
(dla każdej osoby niepełnoletniej  
będącej uczestnikiem konkursu 

*wypełnia przedstawiciel ustawowy) 
  
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka, tj. .............................................................   
w konkursie plastycznym organizowanym przez Klub Osiedlowy „Tuptuś” i jednocześnie oświadczam, 
że zapoznałam/em się z:  
A. regulaminem konkursu,  
B. niżej podaną klauzulą informacyjną:  

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „TERESA” 
z siedzibą w Tychach (al. Marsz. Piłsudskiego 32).  

2. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy bezpośrednio w jego siedzibie, jak również za 
pośrednictwem środków komunikowania się na odległość:  a) numer telefonu: 32 217 45 91,  

 b)  adres e – mail: biuro@smteresa.pl.  
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych Administratora, tj. w celu prowadzenia  działalności 

kulturalnej, oświatowej i społecznej.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej jednak niż do czasu ewentualnego cofnięcia zgody lub zaprzestania 
korzystania z klubu przez dziecko.  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

6. Rodzicowi/Opiekunowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka, jak również ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
oraz do przenoszenia swoich danych. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta poprzez przesłanie wiadomości 
mailowej na adres: biuro@smteresa.pl lub też poprzez przesłanie pisemnej informacji na adres siedziby Administratora 
wskazany powyżej.   

  
Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, wiek) 
w celach wynikających z organizacji konkursu oraz na publikowanie pracy konkursowej mojego dziecka 
na stronie internetowej Spółdzielni.  
  
            …………………………………………………  
                  Podpis składającego oświadczenie  
 
 

 
 
 

  


