
ZGODA NA UCZESTNICTWAO
OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ w

konkursie fotograficznym
 „Kadr na balkon IV”

Jako rodzic/opiekun prawny* korzystający z pełni władzy rodzicielskiej wobec 

...................................................................................................………………...
(imię i nazwisko dziecka) udzielam niniejszym zgody na udział mojego dziecka/ dziecka pozostającego
pod moją prawną opieką* w Konkursie fotograficznym „Kadr na balkon IV” oraz oświadczam, że

 
Ø  dziecko posiada wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii; 
 
Ø   fotografie zgłaszane na Konkurs nie naruszają prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób
trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych –  w szczególności dotyczy to treści powszechnie
uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających pornografię, erotykę, obrażających uczucia innych
osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce
rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami
wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych;
 
Ø   po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO dla uczestników konkursu zawartą w Regulaminie
Konkursu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych dziecka przez
administratora danych tj. Fundacje Tandem z siedzibą we Wrocławiu ul. Ołtaszyńska 130/7 53 – 034
Wrocław e mail: tandemfundacja@gmail.com zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO), w celu: przeprowadzenia i realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców i
przyznania nagród, zostaną udostępnione w celuweryfikacji dokumentów i rozliczenia przez Fundację
Tandem, w tym także w celu związanym z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, wypełniania
obowiązków prawnie ciążących na Administratorze, w tym w szczególności obowiązku przesyłania lub
raportowania określonych prawem danych osobowych, w celu prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią, wykonania obowiązków
informacyjnych określonych prawem oraz bieżącej korespondencji, administracyjnym, wewnętrznym,
rachunkowym, księgowym, archiwizacji. Oświadczam, iż w każdej chwili mam prawo do wycofania
niniejszej zgody, a także prawo dostępu do treści swoich danych, poprawienia lub uzupełnienia swoich
danych. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 
Ø  zapoznałem/zapoznałam* się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuję jego postanowienia;
 

Data: ……………………………… 
                                                                                          ____________________________
                                                                                           Czytelny  podpis rodzica/prawnego opiekuna
                                                                                                         (niepotrzebne skreślić) 


