
………………………………………………….. 
Stan na dzień 

 
…………………………………………………. 
               Pieczęć placówki 

 
 

ZGODA NA UDZIAŁ  
W XXVI POMORSKIM FESTIWALU POETYCKIM  

IM. KS. JANUSZA ST. PASIERBA 
 
 
 

………………………..……………………………………………………………    …………………… 
                                                         Nazwisko i imię                                             Klasa  

   
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w XXVI Pomorskim Festiwalu Poetyckim im. ks. Janusza St. 
Pasierba. 
 
Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację imienia, nazwiska, wizerunku, w tym także w zestawieniu 
z wizerunkami innych osób. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji rozpowszechniane na 
stronach internetowych Organizatora i współorganizatorów oraz w prasie (patronów medialnych Festiwalu) 
w celach promocji Festiwalu. 
 

 
 
 
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmujemy do wiadomości, 
że: 

1) Współadministratorami danych przetwarzanych w związku z Festiwalem są: 
a) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie, z siedzibą przy ul. Sambora 5, 83-130 Pelplin, tel. 58 536 15 71, 

sekretariat@zsp.pelplin.pl, 
b) Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie, z siedzibą przy ul. Kościuszki 2a, 83-130 Pelplin, tel. 58 536 14 52; 
c) Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. B. Sychty w Pelplinie, ul. Samora 5a, 83-130 Pelplin, tel. 58 536 33 43; 

2) celem przetwarzania danych jest organizacja Festiwalu, wyłonienie zwycięzcy, przyznanie i wydanie nagrody, a następnie archiwizacja 
dokumentacji oraz promocja w sieci Internet poprzez publikację w serwisie YouTube; 

3) podstawą prawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda, na podstawie z art. 6 ust.1 lit a) oraz 9 ust. 2 lit a) Rozporządzenia 
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); 

4) wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Festiwalu; 
5) odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez współadministratorów danych do przetwarzania danych osobowych oraz uprawnione 

organy publiczne w związku z obowiązkami prawnymi, a także podmioty działające na zlecenie administratora oraz użytkownicy Internetu; 
6) dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody lub zakończenia celów przetwarzania; 
7) w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie; 
8) przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed 

cofnięciem zgody, żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub 
naruszało RODO; 

9) we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl. 

 
 
 

      OJCIEC lub MATKA/OPIEKUN PRAWNY    
 

                  .................................................     
Nazwisko i Imię oraz podpis                                                 
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