
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 
„Ferie z dzieckiem” 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

Imię i nazwisko: _________________________ 

Adres zamieszkania: _________________________ 

E-mail: _________________________ 

Telefon kontaktowy: _________________________ 

Publikacja imienia i nazwiska pod zgłoszeniem na stronie Dzieckowpodrozy.pl :

TAK NIE 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję. 
Oświadczam także, że zgłoszone przeze mnie prace (tekst i zdjęcia) są wynikiem mojej własnej 
twórczości i nie naruszają praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że 
nie zostały one nigdzie opublikowane ani zgłoszone do innych konkursów.  Administratorem 
Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza 
zgłoszeniowego jest Travel&Media Wojciech Kreft z siedzibą we Władysławowie, przy ul. 
Łąkowej 5, 84-120 Władysławowo , e-mail: redakcja@dzieckowpodrozy.pl. Dane osobowe mogą 
być przetwarzane w celu realizacji czynności związanych z konkursem i wykorzystaniem 
dostarczonych prac. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed 
zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie 
uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane 
osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. celów 
niezbędnych do realizacji czynności związanych z konkursem i wykorzystaniem dostarczonych 
prac, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do 
upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe 
są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych 
osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie 
danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są 
przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla
przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są 
przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, 
podjęcia czynności przed zawarciem umowy, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości. Wyrażam 
niniejszym zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Organizatorów 
Konkursu i przetwarzanie ich dla celów niezbędnych do realizacji czynności związanych z 
konkursem i wykorzystaniem dostarczonych prac. Wyrażam zgodę na publikację przysłanej pracy 
w portalu Dzieckowpodrozy.pl  Ponadto oświadczam, że dane osobowe podałam/podałem 
dobrowolnie 

Data i Czytelny Podpis: _________________________ 


