
Załącznik nr 3 

Oświadczenie 

 

Działając w imieniu mojego dziecka _______________________________ - ucznia szkoły 

_________________________________________________ (dalej „Szkoła”), jako jego 

przedstawiciel ustawowy, w związku z jego uczestnictwem w IV edycji Ogólnopolskiego 

Konkursu dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu” w rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości, zezwalam Szkole oraz Narodowemu Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, 

ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa (organizator Konkursu) na utrwalenie audio-video 

artystycznego wykonania wraz z wizerunkiem mojego dziecka jako ucznia oraz jego 

rozpowszechniania wraz z utrwalonym wizerunkiem mojego dziecka, 

na polach eksploatacji obejmujących: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką zapisu magnetycznego oraz cyfrową, 

2) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci informatycznych, 

3) rozpowszechnianie artystycznego wykonania – wyświetlanie, odtwarzanie, a także 

publiczne udostępnianie utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

w tym poprzez systemy informatyczne, 

w celu umożliwienia realizacji Konkursu, wykorzystania zarejestrowanego materiału do 

promocji Konkursu oraz działalności statutowej Organizatora, a także w celach archiwalnych i 

wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

___________________________________ 

Miejscowość, data 

 

___________________________________ 

Imię i nazwisko, podpis 

  



1. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że: 

1) Administratorem Pani/Pana/dziecka* danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury 
z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel.: 22 21 00 100 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod 
adresem email iod@nck.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia Pani/Pana dziecku 
wzięcia udziału w Konkursie DO HYMNU na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4) Odbiorcami Pani/Pana/dziecka* danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne 
świadczące usługi na rzecz administratora danych oraz podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji 
publicznej). 

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w 
przepisach RODO. 

6) Przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; 

7) Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą: 

 w zakresie imienia, nazwiska - przez cały okres realizacji konkursu, a po jego 
zakończeniu przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji 
przez czas określony w odrębnych przepisach. 

 w zakresie wizerunku - przez cały okres na realizacji konkursu a po jego zakończeniu 
przetwarzane będą w celu realizacji działań informacyjno – promocyjnych, oraz 
archiwizacyjnych. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych: 

 w zakresie imienia, nazwiska, jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy 
podania danych może nie być możliwe wzięcie udziału przez Pani/Pana dziecko w 
podejmowanych działaniach związanych z konkursem, 

 w zakresie wizerunku jest dobrowolne, jednakże w przypadku braku zgody odnośnie 
wykorzystania wizerunku  może nie być możliwe wzięcie udziału w działaniach 
informacyjno – promocyjnych  dotyczących Konkursu. 
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