
ZGODA 

 

Ja ……………………………………………………………….  
w imieniu mojego nieletniego syna ………………………………………… wyrażam 

zgodę na jego udział w konkursie „I ty zostań ministrantem!” oraz 
oświadczam, że zarówno ja poniżej podpisany/podpisana, jak i mój syn 

zapoznaliśmy się z regulaminem konkursu i go akceptujemy. 
 

………………………… 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Wspólnota 
Ministrantów w Chełmie Śląskim przy ulicy Śląskiej 11 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pod adresem mailowym: 
ministrancichelm@gmail.com 

Dane osobowe Uczestników będą chronione i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 
krajowego.  Podpisanie zgody oznacza wyrażenie zgody na jego przetwarzanie poprzez jego 

rozpowszechnianie na profilu Organizatora w celu promocji Konkursu oraz Organizatora. Jeżeli Uczestnik 
Konkursu przekazuje również dane osobowe osób trzecich, w tym ich wizerunek utrwalony na zdjęciu 

jednocześnie oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie tych zgód 
Organizatorowi. 

Dane osobowe udostępnione przez Uczestników, w tym wizerunek Uczestnika utrwalony na filmie, będą 
przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie w celu realizacji Konkursu, w tym w 

szczególności w celu promocji Organizatora i podmiotów do niego należących. 

Wykorzystanie wizerunku Uczestnika Konkursu utrwalonego na filmie w celach promocji Konkursu oraz 
Organizatora na podstawie art., 6 ust. 1 lit.: 

 
a) RODO – zgoda przez działanie; 

b) wzięcia przez Uczestnika Konkursu udziału w Konkursie, tj. w celu organizacji i przeprowadzenia 
Konkursu zgodnie z Regulaminem, czyli realizacji umowy w tym zakresie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

RODO; 
c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

 
 Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w Regulaminie konkursu uczestnik oraz opiekun 

prawny dziecka oświadcza, iż: przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych 
utworów audio-wizualnych, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie filmu (z prawem 

sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w celu realizowania konkursu oraz promocji 
Organizatora – tj. fanpage „Chełmscy Ministranci”. 

 

 
………………………… 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


