
……………..…………………………….. 
                                                                                                                                                                        (miejscowość, data) 

 

......................................................... 
         (Imię i nazwisko opiekuna prawnego) 

 

…………………………………………………..…. 
 (adres do korespondencji opiekuna prawnego) 
 

……………………………………………….……… 
 (adres e-mailowy i nr tel.  opiekuna prawnego) 
 

 
 
 

Oświadczenie 
o wyrażeniu zgody przez opiekuna prawnego na udział w konkursie dziecka i zgody na 

przetwarzanie danych osobowych własnych i dziecka 
 

1. Wyrażam zgodę na udział w organizowanym przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich 

Konkursie pod hasłem: Tego nie wie Wikipedia! – literackie sensacje z naszej okolicy 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko dziecka, wiek, szkoła) 

 

                                                                                              …………..………………………………………………. 
                                                                                                                     (data i czytelny podpis opiekuna prawnego dziecka)  

ponadto: 

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) 
oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) –  
 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i dziecka będącego pod moją 
opieką prawną przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 50-139 Wrocław, ul. Szewska 37 
w celu: 

 

 realizacji konkursu, 

 edukacyjnym,  

 marketingowym, 

 promocyjnym, 
 

w związku z realizacją przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich w Muzeum Pana Tadeusza w 

okresie od 1 lipca do 20 września 2021 r., konkursu pod hasłem: Tego nie wie Wikipedia! – 

literackie sensacje z naszej okolicy.  

 
 



Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu:  

 imię i nazwisko, wiek dziecka,  

 imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka,  

 adres do korespondencji, adres mailowy i nr telefonu opiekuna prawnego dziecka. 
 
 

1. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica i dziecka jest 
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie oraz w celu prawidłowej 
realizacji wyżej wskazanego przedsięwzięcia.  

2. Dane osobowe będą pozyskiwane przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 50-139 
Wrocław, ul. Szewska 37, będący również administratorem danych osobowych opiekuna 
prawnego i dziecka. 

3. W sprawach związanych z danymi opiekuna prawnego lub dziecka proszę kontaktować 
się z Kierownikiem Działu Edukacji Muzeum Pana Tadeusza, nr tel.  (71) 7550651.  

4. Dane osobowe opiekuna prawnego lub dziecka mogą być udostępniane organom 
umocowanym do ich pozyskania na mocy prawa powszechnie obowiązującego. 

5. Wskazane dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 5 lat, a 
następnie usunięte. 

6. Opiekun prawny ma prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka, żądania 
ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich przenoszenia. 

7. Opiekun prawny ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, 
wycofania zgody na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych oraz dziecka.  

8. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało 
miejsce do momentu wycofania zgody.  

9. Opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych 
osobowych oraz dziecka za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
Zakładu (adres mailowy: iodo@ossolineum.pl) do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  
 

 
 

                                                                                                    ..................................................... 
                                                                                                                                               (Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
 
 


