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KARTA ZGŁOSZENIA 

Warsztaty plastyczne dla szczególnie uzdolnionych uczniów 

Ośrodek Edukacyjno – Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego 

30.11.2021 r. 
 

 
IMIĘ......................................................................................................................................................................... 
 
NAZWISKO............................................................................................................................................................... 
 
ADRES ZAMIESZKANIA............................................................................................................................................. 
 
EMAIL/TELEFON...................................................................................................................................................... 
 
NAZWA SZKOŁY....................................................................................................................................................... 
 
KLASA...................................................................................................................................................................... 
 
Wyrażam zgodzę na uczestniczenie syna / córki w warsztatach dla szczególnie uzdolnionych uczniów. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016r. 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, Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 
oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1000), po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
Roztoczaoski Park Narodowy danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły)  
w celu umożliwienia mu uczestnictwa w warsztatach plastycznych dla szczególnie uzdolnionych uczniów. 

 
..........................................................................               ..................................................... 

czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)                            miejscowośd i data                                 
uczestnika konkursu 

 
 

Oświadczenie 
 

Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. wyrażam 
zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Roztoczaoski Park Narodowy. Wyrażenie zgody jest 
jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas uczestnictwa w warsztatach 
plastycznych dla szczególnie uzdolnionych uczniów w dniu 30.11.2021 r. na potrzeby realizacji Przeglądu Prac 
Plastycznych „Śladami A. Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza” z warsztatami 
plastycznymi dla szczególnie uzdolnionych uczniów mogą zostad umieszczone na stronie internetowej 
Roztoczaoskiego Parku Narodowego oraz wykorzystane w materiałach informacyjno-promocyjnych 
publikowanych przez Roztoczaoski Park Narodowy. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeo (istniejących  
i przyszłych) w tym również o wynagrodzenie względem Roztoczaoskiego Parku Narodowego z tytułu 
wykorzystania wizerunku/głosu/wypowiedzi mojego dziecka na potrzeby określone w oświadczeniu. 
Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne. 

 
..........................................................................               ..................................................... 

czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)                            miejscowośd i data                                 
uczestnika konkursu 


