
………………………………….. 

Miejscowość, data 

 

…………………………….. 

Imię i nazwisko dziecka  

 

……………………………….. 

Nazwa i adres szkoły  

 

 

……………………………….. 

Dane kontaktowe do rodzica/opiekuna* 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA*  

dziecka biorącego udział w konkursie Very Young Design 2021  

 

 

Ja niżej podpisany/na …………………………….………. będący/a 

rodzicem/opiekunem* ………………………………...…….. wyrażam zgodę na udział mojej 

córki/mojego syna w konkursu Very Young Design 2021 organizowanym przez Instytut 

Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.  

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z 

o.o., zgłoszonego przeze moje dziecko do konkursu Very Young Design 2021 projektu, poprzez 

jego publikację w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących Konkursu, w tym 

również na stronach internetowych i w social mediach Instytutu Wzornictwa Przemysłowego i 

partnerów konkursu, oraz na wystawie pokonkursowej. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych 

………………………………...….. do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu Very 

Young Design 2021 zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE 2016/679 z 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) - RODO - 

zawartych w formularzu zgłoszeniowym do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu 

Very Young Design 2021, w szczególności wyrażam zgodę na umieszczenie danych 

osobowych mojego dziecka - imię i nazwisko, nazwa szkoły - w materiałach promocyjnych i 

informacyjnych dotyczących Konkursu, w tym również na stronach internetowych i w social 

mediach Instytutu Wzornictwa Przemysłowego i partnerów konkursu, oraz na wystawie 

pokonkursowej. 

 

Wyrażam zgodę na rejestrowanie na nagraniach audiowizualnych oraz fotografiach 

wizerunku mojego i mojego dziecka w trakcie trwania gali Konkursu oraz na publiczne 



udostępnianie tych nagrań i fotografii w materiałach promocyjnych i informacyjnych 

dotyczących konkursu, w tym również na stronach internetowych i w social mediach Instytutu 

Wzornictwa Przemysłowego i partnerów konkursu oraz na wystawie pokonkursowej. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu (dostępny na stronie 

Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, w zakładce Young DESIGN) i w pełni akceptuję jego 

postanowienia oraz że pouczyłem/am o jego treści osobę biorącą udział w konkursie.  

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną Administratora danych 

osobowych znajdującą się na stronie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, w zakładce Young 

DESIGN. Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że Administratorem danych 

osobowych w ramach konkursu Very Young Design 2021, organizowanym przez Instytut 

Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. jest Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. 

 

Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 

RODO. 

 

 

……..…………………………………….. 

(czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów) 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


