KARTA ZGŁOSZENIA
konkurs plastyczny na OZDOBĘ CHOINKOWĄ 2018
Imię i nazwisko............................................................................................................wiek .........................
Adres...........................................................................................................................................................
tel./e-mail .......................................................................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego praca została wykonana (w przypadku uczniów
szkół i placówek pozaszkolnych).........................................................................................................
Oświadczam, że


Zapoznałem się z regulaminem konkursu plastycznego „Ozdoba świąteczna 2018” i wyrażam
na udział mojego dziecka w w/w konkursie.



Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy przez organizatora podczas uroczystości
świątecznych w mieście i gminie Kożuchów.

.....................................................................
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego autora pracy
lub pełnoletniego autora pracy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej: RODO), informujemy, że:
1.Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w konkursie „Ozdoba choinkowa 2018” jest Centrum Kultury „Zamek” z
siedzibą w Kożuchowie, ul. Klasztorna 14.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a wyłącznie w celu realizacji konkursu plastycznego „Ozdoba choinkowa
2018”
3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: podstawowe dane osobowe, dane identyfikacyjne przyznane przez
organ publiczny, dane adresowe, dane kontaktowe.
4. Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji konkursu, a po tym okresie – w ograniczonym
zakresie – przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, nie dłuższy niż czas ich przedawnienia,
tj. 6 lat.
5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich
danych, prawo do usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przetwarzanych na podstawie zgody.
6. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie oraz umożliwiającym nam kontakt w tym zakresie, a w zakresie obejmującym
zgody – dobrowolne.
Wyrażam zgodę:

na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika konkursu „Ozdoba choinkowa 2018” w celach
promocyjnych i marketingowych mających na celu popularyzację konkursu w mediach społecznościowych oraz
prasie.



na wykorzystanie danych oraz wizerunku uczestnika podczas finału konkursu w dniu 21 grudnia 2018 r.

.....................................................................
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego autora pracy
lub pełnoletniego autora pracy

