
Zgoda na udział dziecka w konkursie 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/osoby w konkursie plastycznym pt.: „Morskie 
opowieści”, organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Aleksandra Skulteta w Tczewie.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka 
(imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania, a w przypadku osób 
indywidualnych także numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej) w celach wynikających z 
organizacji konkursu. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 
przewidzianych w Rozporządzeniu 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).  
 
Jednocześnie potwierdzam, że jest mi znany regulamin Konkursu, dostępny w siedzibie Organizatora 

oraz na stronie internetowej biblioteka.tczew.pl. Niniejszą zgodę należy przekazać razem z pracą 

konkursową do dowolnej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie. 

Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta, ul. 

Jarosława Dąbrowskiego 6 w Tczewie 

imię i nazwisko dziecka:   ………………………………………………………......………….. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego:  ………………………………………………………......………….. 

Miejscowość i data:    ………………………………………………………......………….. 
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