Załącznik :

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„POLSKIE STROJE LUDOWE”
DANE UCZESTNIKA KONKURSU
Imię
Nazwisko
Wiek
Miejsce wykonania pracy:
dom, szkoła, przedszkole
e-mail kontaktowy
numer telefonu
kontaktowego
Proszę podać prawidłową
odmianę imienia i
nazwiska.

dyplom dla

Dane opiekuna prawnego
do kontaktu (imię,
nazwisko, adres e-mail lub
numer telefonu)
Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu pt. „POLSKIE STROJE LUDOWE”, zorganizowanym przez Dom Kultury
Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim i akceptuję jego warunki.
Oświadczam, że zgłoszona praca nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych
praw autorskich.
Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada Uczestnik Konkursu.
……………………………………
(miejscowość, data)

…........……………………………………….
(podpis prawnych opiekunów)
Zgoda na udział w konkursie

Wyrażam zgodę na udział: ….................................................................................................................................................
(imię i nazwisko autora pracy)
w Konkursie pt. „POLSKIE STROJE LUDOWE”, zorganizowanym przez Dom Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim oraz na
nieodpłatne wykorzystanie nadesłanej pracy w działalności Domu Kultury.
……………………………………
(miejscowość, data)

…........……………………………………….
(podpis prawnych opiekunów)
Zgoda na publikację wizerunku

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika Konkursu i mojego oraz danych osobowych Uczestnika Konkursu w związku
z promocją i informowaniem o Konkursie.
……………………………………
…........……………………………………….
(miejscowość, data)
(podpis prawnych opiekunów)
Zgoda opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy (imię i nazwisko)
………………………………………………………………………………………................... w związku z udziałem w Konkursie pt.
„POLSKIE STROJE LUDOWE”, zorganizowanym przez Dom Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim we wszelkich ogłoszeniach,
zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach.
……………………………………
(miejscowość, data)

…........……………………………………….
(podpis rodzica/prawnych opiekunów)

Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatora:
Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu i ich opiekunów prawnych jest Dom Kultury „Uśmiech” z siedzibą w Ożarowie
Mazowieckim, ul. Poznańska 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Łukasza Grabowskiego), z którym można kontaktować się w sprawach ochrony
swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: iod@dkusmiech.eu lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
Dane osobowe uczestników i laureatów będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia konkursu, publikacji informacji
o laureatach konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Domu Kultury „Uśmiech” czy w działalności edukacyjno-informacyjnej
w mediach w związku z promocją Domu Kultury.
Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda (art. 6 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 lit. f
RODO), którym jest:
 umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
 umożliwienie przeprowadzenia konkursu,
 opublikowanie informacji o laureatach,
 archiwizacja dokumentów.
Uzyskane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Odbiorcą danych osobowych Uczestników konkursu będzie jedynie Dom Kultury „Uśmiech” Ożarów Mazowiecki.
Dane osobowe Uczestników konkursu nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Dane osobowe Uczestnika konkursu (w postaci: imienia, nazwiska, wieku, kontaktowego adresu e-mail i/lub numeru telefonu, instytucji
prowadzącej tzn. szkoły/przedszkola) będą przechowywane przez okres realizacji konkursu, dane Laureatów (w postaci: imienia, nazwiska,
wieku i ewentualnie instytucji prowadzącej tzn. szkoły/przedszkola, wizerunku utrwalonego na fotografiach i nagrań z uroczystości ogłoszenia
wyników konkursu, wręczenia nagród i otwarcia wystawy pokonkursowej z ich udziałem) będą przechowywane zgodnie z wymaganiami
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych przepisach.
Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy
przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
władzy publicznej;
c) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa)
e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Podanie przez Uczestników konkursu danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w konkursie. Brak podania danych
powoduje niemożność uczestnictwa w konkursie.

……………………………………………………….
Czytelny podpis opiekuna prawnego autora pracy

………………………………………………………..
Miejscowość, data

