
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA 

W KONKURSIE PLASTYCZNYM „TORUŃSKI SZPITAL PRZYSZŁOŚCI – WOJEWÓDZKI SZPITAL 

ZESPOLONY OCZAMI DZIECI” 

 

 JA NIŻEJ PODPISANY: *Nazwisko …………………………………………………………………………. 

*Imię…………………………………………………………………………………………… 

*Ulica………………………………………………………………………………….  

*Numer domu …………………………  

*Numer lokalu…………………….  

*Miasto ………………………………………………………………………………  

*Kod pocztowy ……………………………………………………………………. 

*Województwo……………………………………………………………………  

*Adres e-mail: …………………………………………………………………….  

*Numer telefonu komórkowego: ………………………………………..  

WYRAŻAM ZGODĘ, JAKO RODZIC/OPIEKUN PRAWNY, NA UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA:  

*Nazwisko ………………………………………………………………………….  

*Imię ……………………………………………………  

*Ulica………………………………………………………………………………….  

*Numer domu …………………………  

*Numer lokalu…………………….  

*Miasto ………………………………………………………………………………  

*Kod pocztowy ……………………………………………………………………. 

*Województwo……………………………………………………………………  

 

 

Data, Podpis……………………………………………………  

 

 

ZGODA  

 

1. Wyrażam zgodę, jako rodzic/opiekun prawny** na udział mojego dziecka w Konkursie plastycznym 

„Toruński szpital przyszłości – Wojewódzki Szpital Zespolony oczami dzieci” i oświadczam, iż 

zapoznałem/-am się z Regulaminem ww. Konkursu i akceptuję jego postanowienia.  

2. Na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U.2014.1182 

z późn. zm.) , niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Marszałkowski Województw 

Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. moich danych 

osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka w związku z udziałem w konkursie „Toruński 

szpital przyszłości – Wojewódzki Szpital Zespolony oczami dzieci”. Jednocześnie oświadczam, że jestem 

świadomy/ma dobrowolności podania danych oraz, że zostałem/łam poinformowany/na o prawie 

wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.  



3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka w celach 

promocyjnych przez Urząd Marszałkowski Województw Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-

Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o.  

4. Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka autora 

pracy plastycznej oraz moich danych w związku z jego udziałem w udziałem w Konkursie „Toruński 

szpital przyszłości – Wojewódzki Szpital Zespolony oczami dzieci” we wszelkich ogłoszeniach, 

zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach.  

5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do zgłoszonej pracy oraz jej 

wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji.  

 

 

Data, Podpis……………………………………………………  

 

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu 

prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 


