
REGULAMIN KONKURSU 

„Konkurs Marzeń Przedszkolaka – Możesz Być Kim Chcesz” 

 

Artykuł  1 

Postanowienia ogólne 

1. ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9, adres do 

korespondencji 02-100 Warszawa skr. pocztowa 8, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000469644, o kapitale zakładowym w 

wysokości 441.176.000 zł, w całości wpłaconym i nr NIP: 521-00-82-774, zwana 

dalej „Organizatorem Konkursu”, ogłasza niniejszym konkurs pod nazwą 

„Konkurs Marzeń Przedszkolaka – Możesz Być Kim Chcesz”, zwany dalej 

„Konkursem”.  

2. Sponsorem nagród jest Mattel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Chłodna 51, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000222011, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 000 zł., REGON 

015873848, NIP PL1132521989, zwana dalej „Sponsorem Nagród”. 

3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia w Konkursie, rodzaj nagród i 

sposób ich uzyskania przez Uczestników Konkursu, zdefiniowanych w art. 3 ust. 1 

poniżej. Postanowienia Regulaminu są wiążące dla wszystkich Uczestników 

Konkursu (dalej „Regulamin”). 

4. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony w siedzibie Organizatora Konkursu 

na każde żądanie Uczestników Konkursu. Ponadto Regulamin jest dostępny na 

stronie internetowej pod adresem www.miniminiplus.pl. 

5. Konkurs ma charakter edukacyjny, skierowany jest do przedszkoli i ma na celu 

zachęcenie dzieci do poznawania różnych zawodów, które w przyszłości 

mogłyby wykonywać. 

  

Artykuł 2 

Uczestnicy Konkursu 

1. Prawo do udziału w Konkursie ma każda placówka wychowania przedszkolnego 

publiczna lub niepubliczna (dalej „Przedszkole”).  

2. Przedszkola mogą zgłaszać prace w dwóch kategoriach wiekowych: 1. kategoria: 

3-4 lata, 2. kategoria: 5-6 lat (dalej „Prace” lub „Prace Konkursowe”). 

 

Artykuł 3 

Zasady Konkursu 

1. Przedszkola chcące wziąć udział w Konkursie i spełniające warunki określone w 

art. 2, zwane dalej „Uczestnikami Konkursu”, muszą w terminie od 3 września 

2018 r. do 30 listopada 2018 r.  

a. wybrać grupę dzieci zainteresowanych udziałem w Konkursie, 



b. uzyskać uprawnienia/zezwolenia/zgody niezbędne do udostępnienia Pracy 

na potrzeby Konkursu (w szczególności w zakresie: udostępniania 

artystycznych wykonań/wizerunków oraz przetwarzania danych osobowych 

[na zasadach opisanych w Artykule 6 Regulaminu] - od opiekunów prawnych 

dzieci), 

c. wytypować przedstawiciela Przedszkola odpowiedzialnego za 

przygotowanie wraz z dziećmi Pracy Konkursowej i zgłoszenie jej do 

Konkursu zgodnie z Regulaminem, 

d. stworzyć Pracę Konkursową, o której mowa w ust. 2 poniżej, a następnie 

przesłać ją za pomocą specjalnej Aplikacji tego Konkursu na stronę 

www.miniminiplus.pl. Prace muszą być przesyłane w formacie MOV, 

MPEG4,AVI,WMV,MPEGPS, FLV,3GPP, WebM, max. waga pliku 300 mb, dł. 

180 s. Prace muszą zostać przesłane łącznie ze zgodami na przetwarzanie 

danych osobowych wyrażonymi przez przedstawicieli 

ustawowych/opiekunów prawnych dzieci i inne osoby, które występują w 

nagraniu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 

e. wypełnić w w/w Aplikacji formularz danych, w którym należy wpisać:  

− dane Przedszkola: pełna nazwa placówki przedszkolnej 

− imię i nazwisko Przedstawiciela Przedszkola 

− adres e-mail  

− adres korespondencyjny 

− nr telefonu do kontaktu z przedstawicielem Przedszkola. 

Uczestnik Konkursu, który poda w formularzu powyższe dane i potwierdzi 

naciskając przycisk ZAPISZ, akceptuje postanowienia Regulaminu oraz 

potwierdza zrealizowanie obowiązków, o których mowa w Regulaminie. 

2. Praca Konkursowa:  

Zadanie konkursowe jakie ma wykonać grupa przedszkolna jest uzależnione od 

wieku przedszkolaków.  

Młodsza grupa (3-4 lata) ma za zadanie nagrać krótki film ze spotkania z 

przedstawicielem wybranego zawodu. W tym celu może zaprosić go do 

przedszkola lub odwiedzić jego miejsce pracy. Film ze spotkania zamieścić w 

Aplikacji (video do 3 min.). 

Zadaniem konkursowym dla grupy starszej (5-6 lat) jest przygotowanie 

miniprzedstawienia na temat poznanych zawodów (pokazanie min. 3 zawodów), 

w którym dzieci pokażą atrybuty danych zawodów, przygotują stroje, 

opowiedzą o zadaniach jakie stoją przed przedstawicielami wybranych profesji. 

Przedstawienie należy nagrać i zamieścić w Aplikacji (video do 3 min.). 

3. Zamieszczenie Pracy w Aplikacji jest równoznaczne ze zgodą Uczestnika na 

opublikowanie w/w Pracy w Aplikacji. Praca zostanie opublikowana w ciągu 72 

godzin od zamieszczenia jej w Aplikacji przez Uczestnika Konkursu i będzie 

dostępna w Aplikacji do obejrzenia w dowolnym czasie aż do momentu 

wyłonienia Laureatów Konkursu oraz w ramach komunikacji o przeprowadzeniu 

Konkursu (w tym na profilu FB/Youtube programu MiniMini+). 



4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieublikowania Prac, które 

naruszają przepisy prawa oraz prawem chronione dobra osób trzecich lub 

naruszają zasady współżycia społecznego ze względu na swoją treść.  

5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. 

6. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do wzięcia udziału w Konkursie tylko raz w 

każdej kategorii wiekowej, tj. przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe 

przypisane do danej kategorii wiekowej. 

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w 

Konkursie tych osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu, w 

szczególności: 

a. nadeślą Pracę zawierającą treści sprzeczne z prawem, dobrymi 

obyczajami, naruszające prawa osób trzecich,  

b. podejmowały lub podejmują próby użycia jakichkolwiek technik złamania 

lub obejścia zabezpieczeń albo wykorzystania luk w mechanizmie 

konkursowym lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jego przebieg; 

c. prześlą więcej niż jedną Pracę. 

8. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo tylko do jednej nagrody. 

9. Poprzez zamieszczenie w Aplikacji Pracy, o której mowa w ust. 1 i 2, w sposób 

określony w niniejszym Regulaminie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:  

a. wysłana Praca Konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem 

chronionych dóbr osób trzecich, w tym, że posiada stosowne zgody w 

przypadku prezentacji wizerunków osób trzecich, jak również  

b. Praca Konkursowa została stworzona z udziałem dzieci i innych osób z 

Przedszkola, 

c. Przedszkolu przysługują uprawnienia do Pracy Konkursowej, 

d. wyraża zgodę na nieodpłatną publikację Pracy Konkursowej na stronie 

www.miniminiplus.pl oraz na profilu FB/Youtube programu MiniMini+, 

 

 

Artykuł 4 

Nagrody 

1. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy łącznie spełnili następujące 

warunki:  

a. zamieścili w Aplikacji Pracę Konkursową, zgodnie z  art. 3 ust. 1 i 2, 

b. wypełnili formularz, 

komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora 

Konkursu oraz przedstawiciele Sponsora Nagród wybierze Uczestników 

(„Laureatów Konkursu”), którzy zamieścili najciekawszą – zdaniem komisji 

konkursowej – Pracę Konkursową. W 1. kategorii wiekowej (3-4 lata) komisja 

będzie oceniać zaangażowanie i zainteresowanie dzieci, w 2. kategorii 

wiekowej (5-6 lat): pomysłowość, oryginalność i walory artystyczne. Decyzja 

komisji konkursowej co do wyłonienia Laureatów Konkursu jest ostateczna. 



2. Laureaci Konkursu każdej kategorii otrzymają Nagrody, w zależności od 

przyznanego im przez komisję konkursową miejsca:  

W kategorii wiekowej 3-4 lata: 

a. za miejsce 1.: Nagroda pieniężna o wartości 563,00 zł oraz zestaw nagród 

o łącznej wartości 5 063 zł brutto: 

- zestaw lalek Barbie i akcesoriów o łącznej wartości 2.242 zł brutto, 

- zestaw lalek i akcesoriów Enchantimals o łącznej wartości 507 zł brutto, 

- zestaw aut, torów i akcesoriów Hot Wheels o łącznej wartości 736 zł brutto, 

- zestaw gier planszowych Scrabble Junior oraz Jurrasic Park Spadające 

Dinozaury o łącznej wartości 553 zł brutto, 

- Fisher Price Piesek BeBo – Tańcz i śpiewaj ze mną! o wartości 170 zł brutto, 

- Fisher Price Stoliczek dobrych manier o wartości 149 zł brutto, 

- zestaw klocków Mega Blocks o łącznej wartości 707 zł brutto. 

 

b. za miejsce 2.: Nagroda pieniężna o wartości 337,00 zł oraz zestaw 

nagród o łącznej wartości 3 034 zł brutto: 

- zestaw lalek Barbie i akcesoriów o łącznej wartości 1.272 zł brutto, 

- zestaw aut, torów i akcesoriów Hot Wheels o łącznej wartości 654 zł brutto, 

- zestaw gier planszowych Scrabble Junior oraz Jurrasic Park Spadające 

Dinozaury o łącznej wartości 332 zł brutto, 

- Fisher Price Piesek BeBo – Tańcz i śpiewaj ze mną! o wartości 170 zł brutto, 

- Fisher Price Mały Doktor o wartości 131 zł brutto, 

- zestaw klocków Mega Blocks o łącznej wartości 475 zł brutto. 

 

c. za miejsce 3.: zestaw nagród o wartości 1 508 zł: 

- zestaw lalek Barbie i akcesoriów o łącznej wartości 850 zł brutto, 

- zestaw aut, torów i akcesoriów Hot Wheels o łącznej wartości 230 zł brutto, 

- zestaw gier planszowych Scrabble Junior 110 zł brutto, 

- Fisher Price Mały Doktor o wartości 131 zł brutto, 

- zestaw klocków Mega Blocks o łącznej wartości 186 zł brutto. 

 

W kategorii wiekowej 5-6 lata: 

a. za miejsce 1.: Nagroda pieniężna o wartości 563,00 zł oraz zestaw nagród 

o łącznej wartości 5 063 zł brutto: 

- zestaw lalek Barbie i akcesoriów o łącznej wartości 2.242 zł brutto, 

- zestaw lalek i akcesoriów Enchantimals o łącznej wartości 507 zł brutto, 

- zestaw aut, torów i akcesoriów Hot Wheels o łącznej wartości 736 zł brutto, 



- zestaw gier planszowych Scrabble Junior oraz Jurrasic Park Spadające 

Dinozaury o łącznej wartości 553 zł brutto, 

- Fisher Price Piesek BeBo – Tańcz i śpiewaj ze mną! o wartości 170 zł brutto, 

- Fisher Price Stoliczek dobrych manier o wartości 149 zł brutto, 

- zestaw klocków Mega Blocks o łącznej wartości 707 zł brutto. 

 

b. za miejsce 2.: Nagroda pieniężna o wartości 337,00 zł oraz zestaw 

nagród o łącznej wartości 3 034 zł brutto: 

- zestaw lalek Barbie i akcesoriów o łącznej wartości 1.272 zł brutto, 

- zestaw aut, torów i akcesoriów Hot Wheels o łącznej wartości 654 zł brutto, 

- zestaw gier planszowych Scrabble Junior oraz Jurrasic Park Spadające 

Dinozaury o łącznej wartości 332 zł brutto, 

- Fisher Price Piesek BeBo – Tańcz i śpiewaj ze mną! o wartości 170 zł brutto, 

- Fisher Price Mały Doktor o wartości 131 zł brutto, 

- zestaw klocków Mega Blocks o łącznej wartości 475 zł brutto. 

 

c. za miejsce 3.: zestaw nagród o wartości 1 508 zł: 

- zestaw lalek Barbie i akcesoriów o łącznej wartości 850 zł brutto, 

- zestaw aut, torów i akcesoriów Hot Wheels o łącznej wartości 230 zł brutto, 

- zestaw gier planszowych Scrabble Junior 110 zł brutto, 

- Fisher Price Mały Doktor o wartości 131 zł brutto, 

- zestaw klocków Mega Blocks o łącznej wartości 186 zł brutto. 

 

3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do dnia 11.12.2018 r. na stronie 

internetowej www.miniminiplus.pl. 

4. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej za pomocą informacji 

opublikowanej na stronie internetowej www.miniminiplus.pl. 

5. Nagrody zostaną dostarczone Laureatom Konkursu za pośrednictwem kuriera 

lub poczty do 21.12.2018, na adres pocztowy wskazany w formularzu na stronie 

Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak aktualizacji adresu 

korespondencyjnego przez Uczestników Konkursu.  

6. W przypadku braku odebrania przez Laureata Konkursu Nagrody lub braku 

przyznania Nagrody przez komisję konkursową, Nagrody przechodzą na rzecz 

Organizatora Konkursu. 

7. Tylko Laureat Konkursu ma prawo do Nagrody, tym samym Laureat Konkursu 

nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na rzecz osoby trzeciej. 

8. Laureat Konkursu, któremu została przyznana Nagroda nie ma prawa do 

żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu za Nagrodę, ani zamiany jej na 

nagrodę innego rodzaju. 

 



 

 

 

 

Artykuł 5 

Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać do ITI Neovision S.A.  

bezpośrednio do siedziby Organizatora Konkursu, listownie (w tym przypadku 

decyduje data stempla pocztowego nadania) lub za pomocą poczty 

elektronicznej na adres robot@miniminiplus.pl, w każdym przypadku z 

dopiskiem: „Reklamacja Konkursu Marzeń Przedszkolaka – Możesz Być Kim 

Chcesz” lub w tytule wiadomości wysyłanej drogą elektroniczną.  

2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. 

3. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w 

terminie 30 dni od daty ich otrzymania, zaś odpowiedź udzielana w zależności 

od sposobu złożenia reklamacji – listownie, bądź za pomocą poczty 

elektronicznej. 

Artykuł 6 

Ochrona Danych Osobowych 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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), dalej jako: „rozporządzenie RODO”, administratorem 

danych osobowych osób fizycznych biorących udział w Konkursie (dzieci i osób 

dorosłych) jest ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie (02-758), al. gen.  

W. Sikorskiego 9, adres do korespondencji: 02-100 Warszawa, skr. pocztowa 8, 

z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych” (dalej jako: „Administrator”).  

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem 

adresu poczty elektronicznej: iod@ncplus.pl.  

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu przeprowadzenia Konkursu,  

w szczególności w celu weryfikacji Prac, wyłonienia Laureatów Konkursu 

oraz prowadzenia komunikacji związanej z Konkursem, 

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

Organizatora Konkursu, m.in. w zakresie przechowywania dokumentacji 

związanej z Konkursem, 

c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu umieszczenia [rozpowszechniania] Prac 

zawierających wizerunki dzieci i innych osób biorących udział  

w przygotowaniu Pracy przez Uczestnika Konkursu na stronie internetowej 

www.miniminiplus.pl, na portalu społecznościowym Facebook lub  

w innych serwisach dotyczących Administratora (w tym na kanale you 

tube).  



Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od daty wyłonienia 

Laureatów Konkursu, a po jego upływie przez okres niezbędny do ustalenia, 

obrony, dochodzenia lub zabezpieczania ewentualnych roszczeń, jak również 

wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych Organizatora Konkursu  

(np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych).  

4. Organizator Konkursu udostępni dane osobowe partnerom biznesowym 

współpracującym przy organizacji Konkursu (w szczególności podwykonawcom 

i Sponsorowi Nagród).  

5. Osobie, której dotyczą dane osobowe przysługują wobec Organizatora 

Konkursu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do 

uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz 

informacji dotyczących takiego przetwarzania oraz do otrzymania ich 

kopii,  

b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez 

Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, 

c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych, 

d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych 

Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu 

administratorowi,  

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem), 

h) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego – tj. do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub elektronicznie za 

pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UODO zgodnie z 

informacjami dostępnymi na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl).  

 

 

Warszawa, dnia 3.09.2018 r. 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu pt.: „Konkurs Marzeń Przedszkolaka – Możesz Być Kim Chcesz” 

 

 

Klauzula informacyjna RODO 

 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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), dalej jako: „rozporządzenie RODO”, 

administratorem danych osobowych osób fizycznych biorących udział w Konkursie (w postaci wideo ze spotkania/z 

miniprzedstawieniem z udziałem dziecka i innej osoby) jest ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie (02-758), al. gen.  

W. Sikorskiego 9, adres do korespondencji: 02-100 Warszawa, skr. pocztowa 8, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych” 

(dalej jako: „Administrator”).  

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@ncplus.pl.  

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu weryfikacji Prac, wyłonienia 

Laureatów Konkursu oraz prowadzenia komunikacji związanej z Konkursem, 

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego Organizatora Konkursu, m.in. w zakresie 

przechowywania dokumentacji związanej z Konkursem, 

c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu umieszczenia [rozpowszechniania] Prac zawierających wizerunki dzieci i innych osób 

biorących udział w przygotowaniu Pracy przez Uczestnika Konkursu (tj. przedszkole) na stronie internetowej 

www.miniminiplus.pl, na portalu społecznościowym Facebook lub w innych serwisach dotyczących Administratora  

(w tym na kanale you tube).  

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od daty wyłonienia Laureatów Konkursu, a po jego upływie przez 

okres niezbędny do ustalenia, obrony, dochodzenia lub zabezpieczania ewentualnych roszczeń, jak również wypełnienia 

wszelkich obowiązków prawnych Organizatora Konkursu (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych).  

4. Organizator Konkursu udostępni dane osobowe partnerom biznesowym współpracującym przy organizacji Konkursu (w 

szczególności podwykonawcom i Sponsorowi Nagród).  

5. Osobie, której dotyczą dane osobowe przysługują wobec Organizatora Konkursu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator 

przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania oraz do otrzymania ich kopii,  

b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub 

niekompletne, 

c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych, 

d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych 

oraz przesłania ich innemu administratorowi,  

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), 

h) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na 

adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub elektronicznie za pośrednictwem 

Elektronicznej Skrzynki Podawczej UODO zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej: 

www.uodo.gov.pl).  

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Jako opiekun prawny/ rodzic dziecka biorącego udział w przygotowaniu Pracy przez Uczestnika Konkursu (tj. przedszkole), 

niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w postaci jego wizerunku w celu realizacji Konkursu, w 

sposób i na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu oraz zgodnie z powyższą klauzulą informacyjną RODO. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

(miejscowość, data i czytelny podpis) 

 

W związku z udziałem w przygotowaniu Pracy przez Uczestnika Konkursu (tj. przedszkole), niniejszym wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku w celu realizacji Konkursu, w sposób i na zasadach określonych w 

Regulaminie Konkursu oraz zgodnie z powyższą klauzulą informacyjną RODO. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

(miejscowość, data i czytelny podpis) 

 


