
Chcesz swoim przebraniem, miną lub fryzurą 

rozweselić osoby wokół ??? 
Lubisz jak inni przy tobie są radośni, uśmiechnięci 

i pełni pozytywnej energii ??? 

To ten konkurs jest właśnie dla ciebie!!! 

Moda na wesoło!!! 
 

Celem konkursu jest: 

– rozwijanie optymistycznej i radosnej postawy, a także poczucia humoru wśród wychowanków; 

– pogłębianie więzi rodzinnych przy wspólnym tworzeniu stroju; 

– rozwijanie kreatywności i wyobraźni dziecka; 

 

Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków i ich rodzin - 

 rodzic wykonuje strój przy zaangażowaniu swojej pociechy :-) 

 

Strój/ fryzura mają być szalone i zabawne. 

 Liczy się pomysłowość, estetyka wykonania, wkład pracy. 
 

Przebrane w strój dziecko przychodzi do przedszkola 

10 maja 2021r., 

a rodzic wypełnia i podpisuje zgodę na udział w konkursie 

 i możliwość sfotografowania i opublikowania wizerunku dziecka na stronie 

internetowej Przedszkola nr 3 w Zabrzu. 

Nauczycielka – wychowawczyni natomiast wykonuje zdjęcie dziecku  

i przesyła do organizatorów konkursu -aslodka@p3.zabrze.pl  

Rozstrzygnięcie konkursu: 14.05.2021r. 

 

Życzymy świetnej i wesołej zabawy !!! 

 

 

Organizatorzy: 

 Małgorzata Dajczak 

  Agnieszka Słodka – Kaszlej 

Izabela Zimoch 

 

 

mailto:aslodka@p3.zabrze.pl


Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niepełnoletniego 

uczestnika, w tym wizerunku w związku z udziałem w ogólnopolskim konkursie 

„Moda na wesoło” – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego. 

 

Ja, niżej podpisany/-a: 

………………………………………………...(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

wyrażam zgodę na: nieodpłatne przetwarzanie (w tym rozpowszechnianie) danych osobowych  

w postaci: wizerunku, imienia i nazwiska, przedszkola mojego 

dziecka/podopiecznego/ ……………………………………………………… (imię i nazwisko 

dziecka), przez Administratora Danych Osobowych, tj. Przedszkole nr 3 w Zabrzu. 

Dane wykorzystane będą do celów organizacyjnych Konkursu. Listy uczestników stanowić będą 

wewnętrzną dokumentację konkursową. Dane i wizerunek mogą zostać wykorzystane w celach 

promocyjnych Administratora, które obejmują utrwalanie i udostępnianie wizerunku mojego 

dziecka na stronie internetowej administratora, w gablotach znajdujących się na terenie przedszkola, 

w kronice przedszkola oraz we wszelkich mediach. 

 

Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażenie zgody w ww celu jest dobrowolne oraz że moja 

zgoda może być cofnięta w każdym czasie. 

Oświadczam również, że zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu 

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści danych i prawie ich 

poprawiania. 

................................................................................................................. 
                                                               Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna 
_______________________________________________________________________ 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, zgodnie z art.13 ust. 1  

i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 z 04.05.2016 r., Nr 

119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”)  informuję, co następuje: 
1) Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 3 41-803 Zabrze, ul. Św. Jana8. 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez  

e-mail: kornelia@informatics.jaworzno.pl 
3) Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celach promocyjnych, które obejmują przetwarzanie wizerunku 

dziecka (art. 6 ust. 1 lit. a). 
4) Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2. Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
5) Administrator informuje, że dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla 

którego zostały zebrane, lub do momenty cofnięcia zgody, z zastrzeżeniem sytuacji, w których przepisy prawa 

wymagają dłuższego okresu przetwarzania. Po spełnieniu więc celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, 

mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych. 
6) Administrator będzie przekazywał dane osobowe podmiotom w zakresie usług związanych z realizacją 

obowiązków i uprawnień wynikających z umowy 
7) Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do 

momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. 
8) Na zasadach określonych w RODO Panu/Pani przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka, usunięcia, 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje także Panu/Pani prawo do przenoszenia danych, z tym 

że będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Ponadto Pan/Pani może złożyć sprzeciw wobec 

określonego przetwarzania danych. 
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w konkursie. 

 


