
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko dziecka) 
...................................................................., podanych w zgłoszeniu do udziału w Miejskim Konkursie 
Plastycznym dla Dzieci w ramach akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” organizowanym 
przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Karola 
Miarki 14, 41-940 Piekary Śląskie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 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 (dalej: RODO) oraz oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:  
1. administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Komendant Miejski Państwowej 
Straży Pożarnej z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Karola Miarki 14, 41-940 Piekary Śląskie; 
telefon: 32 287 21 24, e-mail: sekretariat@kmpsppiekary.pl  

2. podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: udział  
w Miejskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci w ramach akcji „Czujka na straży Twojego 
bezpieczeństwa” oraz wykorzystania w materiałach prasowych i publikacjach powstałych po 
wydarzeniu, w szczególności publikacji wizerunku ze wskazaniem danych osobowych, publikacji opinii 
po konkursie;  

3. podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a tj. zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych;  

4. podane przeze mnie dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione: jednostkom 
organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej, którym sprawa może być przekazana zgodnie 
z Regulaminem Konkursu;   
 
5. podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji Miejskiego 
Konkursu Plastycznego dla Dzieci w ramach akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” 
w terminie od 7 października 2019r. do dnia rozstrzygnięcia konkursu oraz przez czas związany 
z promocją konkursu;  
 
6. mam prawo do dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, złożenia sprzeciwu wobec faktu ich 
przetwarzania;  

7. mam prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie podanych przeze mnie 
danych osobowych w dowolnym momencie poprzez przesłanie korespondencji listownej lub 
elektronicznej, według własnego wyboru, na podany w pkt. 10 adres; cofnięcie zgody nie ma wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem,  

8. mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych 
Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,  
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;  
 

9. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do udziału 
w Miejskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci w ramach akcji „Czujka na straży Twojego 
bezpieczeństwa”, a niepodanie lub niepełne podanie wymaganych danych osobowych skutkować może 
nierozpatrzeniem udziału w Miejskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci w ramach akcji  
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”;  

10. w przypadku chęci skorzystania z uprawnień wskazanych w ust. 6 lub 7 lub w innych sprawach 
związanych z podanymi danymi osobowymi mam prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych wyznaczony w Komendzie Miejskiej PSP w Piekarach Śląskich, tel. 32 6215180, 
email: iod@katowice.kwpsp.gov.pl.  
 
 
 
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego, data, podpis:..................................................................... 


