
 

 

Załącznik nr 1a 

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE 

 

 

 

_____________________ 

miejscowość, data 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: ………………………………………………………………………………………… 

Nazwa Szkoły, miejscowość: ………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………………………………… 

 

 

Oświadczam, że: 

(a) zapoznałem się z regulaminem konkursu „DaF-Kenner kochen!” organizowanego przez PWN 

Wydawnictwo Szkolne Sp. z o.o.  s.k. (dawniej Wydawnictwo Szkolne PWN sp. z o.o.) z siedzibą w 

Warszawie, dostępnym na stronie internetowej www.dafkenner.wszpwn.com.pl; 

(b) akceptuje treść powołanego regulaminu; 

(c) wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie „DaF-Kenner kochen!” na warunkach 

określonych w regulaminie; 

(d) wyrażam zgodę na publikację danych w zakresie danych osobowych, w tym wizerunku dziecka 

utrwalonego w ramach pracy konkursowej, która może zostać publicznie udostępniona na 

stronach internetowych organizatora konkursu (strona organizatora: www.wszpwn.com.pl, 

strona konkursu: www.dafkenner.wszpwn.com.pl, profile na portalach społecznościowych oraz 

partnera konkursu - Goethe Institut w związku z publikacją informacji o wynikach konkursu i 

zwycięskich pracach. 

(e) Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 

922 ze zm.) jako przedstawiciel ustawowy dziecka, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PWN 

Wydawnictwo Szkolne Sp. z o.o. s.k. (dawniej Wydawnictwo Szkolne PWN sp. z o.o.) z siedzibą w 

Warszawie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku dziecka, szkoły, do której 

uczęszcza dziecko w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu „DaF-Kenner kochen!”. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania danych oraz że osoba, 

której dane dotyczą ma prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania 

 

…………………………………………………………………………… 

 

czytelny podpis przedstawiciela ustawowego dziecka 

(rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora) 

 

 

 

 

http://www.wszpwn.com.pl/


 

(f) wyrażam zgodę na publikację danych w zakresie danych osobowych, w tym wizerunku dziecka 

utrwalonego w ramach innych materiałów, niż praca konkursowa, w szczególności w postaci 

zdjęć i filmów, powstających w trakcie realizacji konkursu oraz przeprowadzenia ceremonii 

wręczenia nagród, które mogą zostać publicznie udostępnione na stronach internetowych 

organizatora konkursu (strona organizatora: www.wszpwn.com.pl, strona konkursu: 

www.dafkenner.wszpwn.com.pl, profile na portalach społecznościowych) oraz partnera konkursu 

- Goethe Institut w związku z publikacją informacji o wynikach konkursu i zwycięskich pracach. 

 

 

…………………………………………………………………………… 

czytelny podpis przedstawiciela ustawowego dziecka 

(rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora) 

 

 

(g) wyrażam zgodę na publikację danych osobowych, w tym wizerunku dziecka utrwalonego w 

ramach pracy konkursowej jak również w ramach innych materiałów w postaci zdjęć i filmów, 

które mogą powstać z związku z realizacją konkursu oraz przeprowadzeniem ceremonii 

wręczenia nagród, w związku z udostępnieniem pracy konkursowej lub takich materiałów w 

celach promocyjnych w prezentacjach i na stronach internetowych organizatora konkursu 

(strona organizatora www.wszpwn.com.pl, strona konkursu www.dafkenner.wszpwn.com.pl, 

profile na portalach społecznościowych) oraz partnera konkursu - Goethe Institut na platformie 

edukacyjnej Akademia PWN, w publikacjach PWN Wydawnictwo Szkolne oraz w newsletterach 

organizatora. 

 

 

 

…………………………………………………………………………… 

czytelny podpis przedstawiciela ustawowego dziecka 

(rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora) 

 

 

 


