
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach 

I Gdyńskiego konkursu fotograficznego 

„Fotograficzne wariacje – łap chwile z perspektywy gdyńskiego przechodnia” 

 

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 i 14 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, 

zwanego dalej „RODO”. 

1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 13 im. Lucjana Cylkowskiego 

w Gdyni, ul. Halicka 8, 81-506 Gdynia 

2. Dane osobowe zbierane są w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 

Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, poprawiania swoich 

danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych 

4. Organizator otrzyma od uczestników następujące dane: 

- imię, nazwisko, klasę, 

- nazwę, adres placówki oświatowej, numer telefonu 

- tytuł pracy oraz informację gdzie i kiedy zdjęcie zostało zrobione, 

- adres e-mail, numer telefonu uczestnika; 

- przesłanie swoich fotografii (w rozdzielczości nie mniejszej niż 5 MB) drogą elektroniczną, w celu przygotowania odbitek, wystawy 

i prezentacji multimedialnej konkursu. 

5. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska, nazwy szkoły do której uczęszcza na potrzeby poinformowania 

o wynikach konkursu. 

6. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa. 

7. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 

8. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych 

ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. 

ZAŁĄCZNIK nr 1 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w I Gdyńskim konkursie fotograficznym 

„Fotograficzne wariacje – łap chwile z perspektywy gdyńskiego przechodnia” 

Imię, nazwisko………………………………………………………………………………………….. 

Klasa………………………. 

Nazwa, adres placówki oświatowej do której uczęszcza uczestnik, numer telefonu: 

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

………………………………………………………………………………… 

Tytuł pracy: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Gdzie i kiedy zdjęcie zostało zrobione: 

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

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

Adres e-mail i numer telefonu autora: 

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



 

Oświadczenia 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu I Gdyńskiego konkursu fotograficznego „Fotograficzne wariacje – łap 

chwile z perspektywy gdyńskiego przechodnia” akceptuję warunki regulaminu i zobowiązuję się stosować 
do jego postanowień. 

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

podpis rodzica/prawnego opiekuna uczestnika konkursu 

 

Oświadczam, że jestem autorem/autorką zdjęcia i mam prawa autorskie do tego zdjęcia oraz posiadam zgodę 

do upublicznienia wizerunku osób trzecich i nie naruszam ich dóbr osobistych. 

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

podpis rodzica/prawnego opiekuna uczestnika konkursu 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych uczestnika konkursu 

 

Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko nieletniego) 

………………………………………………........................................................................................................... ......................... 

w I Gdyńskim konkursie fotograficznym „Fotograficzne wariacje – łap chwile z perspektywy gdyńskiego przechodnia”. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Szkołę Podstawową nr 13 im. Lucjana 

Cylkowskiego w Gdyni, ul. Halicka 8, 81-506 Gdynia, na potrzeby organizacji konkursu. W szczególności:ogłoszenie wyników 

i wręczenie nagród zwycięzcom, ekspozycji zdjęć, publikacji prac ich tytułów, imion i nazwisk autorów 

oraz szkół z których pochodzą, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.  

 z 2016 r. poz. 922) oraz od 25 maja 2018 r. - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób 

fizycznych zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych nr 2016/679 (RODO) 

Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych mojego dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 13 im. Lucjana 

Cylkowskiego w Gdyni, ul. Halicka 8, 81-506 Gdynia. 

Posiadam prawo do wglądu w treść danych mojego dziecka oraz możliwość ich poprawienia, a podanie danych osobowych jest 

dobrowolne. 

 

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

Data, miejscowość i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 


