
 Załącznik nr 1. Zgoda rodzica /opiekuna prawnego dziecka na udział w konkursie  

 

FORMULARZ REJESTRACJI DO KONKURSU 

ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) 

 

Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, że jestem uprawniona/uprawniony do reprezentowania 

(w tym moja władza rodzicielska w stosunku do niego nie jest ograniczona) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka) 

………………………………………………… 

(wiek dziecka) 

w Konkursie plastycznym pt. „UNILudek” (zwanym dalej „Konkursem”). 

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów 

Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie (02-729) przy ul. Rolnej 175 D, KRS: 

0000107957, NIP: 527-23-76-153, Regon 015155202 (zwany dalej „Organizatorem”).  

W związku z powyższym, niniejszym: 

1. Wyrażam zgodę na udział w/w dziecka w Konkursie w celu i na zasadach określonych w treści 

Regulaminu Konkursu. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych w/w dziecka oraz 

moich danych osobowych 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności w celach związanych ze zgłoszeniem i 

udziałem dziecka w Konkursie, w tym na publikację/podanie do publicznej wiadomości imion i 

nazwiska dziecka jako laureata/autora Pracy konkursowej, która została nagrodzona w Konkursie, w 

tym w celu poinformowania o wynikach Konkursu (w szczególności na stronie serwisu Organizatora - 

www. unicef.pl) - zgodnie z Regulaminem Konkursu.  

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Organizatora Pracy 

konkursowej w/w dziecka na zasadach i w zakresie określonym Regulaminem Konkursu.  

4. W przypadku, gdy praca konkursowa w/w dziecka zostanie wybrana do nagrodzenia - wyrażam 

zgodę na przyjęcie nagrody w Konkursie wskazanej w Regulaminie Konkursu. 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1) zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu i w pełni go akceptuję; 

2) zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich danych 

osobowych i danych osobowych ww. dziecka zawartej w rozdziale VII Regulaminu Konkursu; 

3) zgłoszona do Konkursu Praca konkursowa jest wynikiem indywidualnej twórczości w/w dziecka oraz 

że przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych, wolnych od wad prawnych, obciążeń 



lub roszczeń osób trzecich, w szczególności wynikających z przepisów dotyczących ochrony własności 

intelektualnej; 

 
………………………………….. 
miejscowość, data  

 
…………….……………………………………… 
czytelny podpis rodzica(opiekuna) 

 


