
Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu stanowiącego 
Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce Nr 
27/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. 
w sprawie ogłoszenia konkursu edukacyjnego  
„Namierzamy drzewa w Kielcach” 
 

 
Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców. Projekt 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020. „System 
monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”. Umowa o dotację nr DPT/BDG-
II/POPT/147/19 

 
 

Oświadczenie opiekuna prawnego niepełnoletniego Uczestnika konkursu  
o wyrażeniu zgody na udział niepełnoletniego Uczestnika w Konkursie „Namierzamy 

drzewa w Kielcach” w ramach projektu pn. „System monitorowania efektywności miasta 
inteligentnego w ramach audytu miejskiego” 

 
 
 

………………………………………………………………..….. 
(imię i nazwisko dziecka) 

 
………………………………………………………………….. 

(nazwa zespołu) 

………………………………………………………………..….. 
(imię i nazwisko opiekuna dziecka) 

 
………………………………………………………………….. 

(nr tel. opiekuna) 
 
 
Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu weryfikacji wydanej zgody na uczestnictwo 
mojego dziecka w niniejszym Konkursie. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w Konkursie edukacyjnym „Namierzamy 
drzewa w Kielcach” w ramach projektu pn. „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego  
w ramach audytu miejskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz publikację moich danych osobowych na stronie internetowej, 
w mediach społecznościowych oraz materiałach prasowych związanych z Konkursem. 
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku mojego dziecka na zdjęciach, a następnie na rozpowszech-
nianiu poprzez publiczne udostępnianie w mediach społecznościowych, na oficjalnej stronie internetowej Miasta 
Kielce i stronie internetowej Idea Kielce https://idea.kielce.eu oraz wszelkich materiałach fotograficznych i rekla-
mowych związanych z Projektem. 
 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie  Pracy Konkursowej mojego dziecka przez Organizatora oraz jej publikację 
i rozpowszechnianie jej fragmentów w całości lub części w ramach działań promujących Konkurs oraz realizacji 
Projektu, co jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej licencji w zakresie i na warunkach 
określonych w § 6 ust. 1-6 Regulaminu Konkursu.  Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 
Jednocześnie zrzekam się wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) 
względem Organizatorów Konkursu z tytułu wykorzystania Pracy Konkursowej mojego dziecka. 
 
 
Jednocześnie zostałem/zostałam poinformowany/a o tym, że:  

Administratorem moich oraz mojego dziecka  danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, zwany dalej Ad-
ministratorem, Rynek 1, 25-303 Kielce. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, pisząc na adres Ad-
ministratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: prezydent@um.kielce.pl Administrator wyznaczył In-
spektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: 
iod@um.kielce.pl lub pisząc na adres Administratora. 
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Podanie przeze mnie moich oraz mojego dziecka danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne aby 
uczestniczyć w niniejszym Konkursie. Mamy prawo do wycofania udzielonej zgody w każdej chwili kontaktując 
się z Administratorem, jednak wycofanie przez nas zgody będzie równoznaczne z niemożliwością zakwalifikowa-
nia uczestnika do grona laureatów i przyznania ewentualnej nagrody. 

Nasze dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu oraz realizacji 
Projektu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich Prac Konkursowych na stronach internetowych: 
www.um.kielce.pl; https://idea.kielce.eu oraz w mediach społecznościowych. 

Nasze dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegały profi-
lowaniu. Ponadto nasze dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodar-
czy). 

Odbiorcami naszych danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa 
oraz/lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmio-
tem. Niniejsze umowy będą zawierały zapisy określające warunki oraz zasady na jakich niniejsze podmioty będą 
przetwarzać Państwa dane. 

Nasze dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, jak również z odrębnych przepisów prawa lub do 
osiągnięcia celu przetwarzania.  

W związku z przetwarzaniem naszych danych osobowych przysługuje nam prawo do: 
 dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowanie, 
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 przeniesienia danych osobowych, 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. 

W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu naszych danych osobowych przez Administra-
tora przysługuje nam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2). 

 
 
 
 

 
 

…………………………………………… 
(miejscowość i data) 

 
 

………………………………………………………............... 
(czytelny podpis opiekuna uczestnika konkursu) 

 


