
 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
uczestnictwa w konkursie plastycznym (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) 
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):

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 

2. Dane osobowe uczestnika Konkursu zostaną wykorzystywane do:

- opublikowania imion i nazwisk zwycięzców i wyróżnionych na stronach internetowych Fundacji

- podania nazwiska autorów prac w planowanych publikacjach, prezentacjach, w których pojawią się 
prace plastyczne laureatów Konkursu 

3. Dane uczestników konkursu nie będą przekazywanej stronie trzeciej.

4. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowol
wiadomości e-mail na adres Fundacji fundacja@fki.home.pl
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
uczestnictwa w konkursie plastycznym (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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 

/46/WE (RODO): 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.  

2. Dane osobowe uczestnika Konkursu zostaną wykorzystywane do: 

opublikowania imion i nazwisk zwycięzców i wyróżnionych na stronach internetowych Fundacji

nazwiska autorów prac w planowanych publikacjach, prezentacjach, w których pojawią się 
prace plastyczne laureatów Konkursu  

3. Dane uczestników konkursu nie będą przekazywanej stronie trzeciej. 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie 
mail na adres Fundacji fundacja@fki.home.pl 

                                                                                                                                       Podpis uczestnika/rodzica
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uczestnictwa w konkursie plastycznym (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

oraz 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 

 

opublikowania imion i nazwisk zwycięzców i wyróżnionych na stronach internetowych Fundacji 

nazwiska autorów prac w planowanych publikacjach, prezentacjach, w których pojawią się 
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