
Oświadczenie ustawowego przedstawiciela dziecka uczestniczącego  

w ogólnopolskim konkursie literackim 

„Aby podobać się Bogu i ludziom - Święty Mikołaj i Święty Stanisław 

Kostka w oczach dzieci i młodzieży”. 

  

 

 

……………………………………..   

(Imię i nazwisko dziecka)   

 

……………………………………   

(Szkoła)   

 

…………………………………..   

(Klasa)  

  

 

Oświadczam, że będąc przedstawicielem ustawowym  

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

(Imię i nazwisko dziecka)   

  

wyrażam zgodę na jego udział w konkursie literackim „Aby podobać się Bogu i ludziom - 

Święty Mikołaj i Święty Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży” zorganizowanym 

przez Parafię pw. św. Mikołaja w Lublinie. Zasady tego Konkursu zostały określone w 

Regulaminie, z którego treścią zapoznałam/łem się.   

  

Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację pracy/projektu dziecka oznaczonej jego imieniem  

i nazwiskiem oraz wykorzystanie jego wizerunku na następujących polach eksploatacji: 

publikacja w materiałach marketingowych (broszury i prezentacje), publikacja na stronie 

internetowej orszak.parafiamikolaj.pl, na stronach współorganizatorów Konkursu, oraz  

w materiałach marketingowych związanych z Konkursem i Orszakiem Św. Mikołaja  

w Lublinie.   

  

Upoważniam także szkołę, do której uczęszcza dziecko, do udostępnienia Parafii św. 

Mikołaja  

w Lublinie jego danych osobowych: imienia, nazwiska, nazwy szkoły i klasy na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu literackiego „Aby podobać się Bogu i ludziom - Święty Mikołaj  

i Święty Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży” na zasadach określonych  

w Regulaminie.  



Wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych dziecka Parafii św. Mikołaja w 

Lublinie jest niezbędne do wzięcia przez dziecko udziału w Konkursie literackim „Aby 

podobać się Bogu i ludziom - Święty Mikołaj i Święty Stanisław Kostka w oczach dzieci i 

młodzieży”.  

W przypadku wyrażenia tej zgody, dane osobowe zostaną udostępnione przez szkołę na rzecz 

Parafii św. Mikołaja w Lublinie z siedzibą pod adresem: ul. Ks. Michała Słowikowskiego 1, 

20-124 Lublin, która będzie odrębnym od szkoły administratorem udostępnionych danych 

osobowych.   

  

Parafia św. Mikołaja w Lublinie będzie gromadziła, przetwarzała i powierzała dane osobom 

trzecim w celu przeprowadzenia Konkursu literackiego „Aby podobać się Bogu i ludziom - 

Święty Mikołaj i Święty Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży” na zasadach 

określonych w regulaminie tego konkursu – w szczególności w celu wyłonienia zwycięskich 

prac konkursowych, wręczenia nagród i publikacji informacji o autorach zwycięskich prac na 

stronie internetowej Konkursu. Dane osobowe autorów zwycięskich prac zostaną 

opublikowane na stronie internetowej orszak.parafiamikolaj.pl   

  

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania, jak również przysługują jej wszystkie inne uprawnienia określone 

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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

  

  

  

  

.....................................................................................................   

(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego dziecka) 


