Załącznik Nr 1

Do regulaminu konkursu plastycznego
„Najpiękniejsze Szopki i Stroiki Świąteczne 2021-2022”.
Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………
Miejsce zamieszkania……………………………………………………………………
Szkoła /przedszkole …………………………………………………………………..
Wiek dziecka i klasa……………………………………………………………………………..
Kategoria …………………………………………………….
Imię i nazwisko, telefon kontaktowy nauczyciela/ instruktora, pod którym kierunkiem dziecko wykonywało pracę
………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy w sprawie konkursu……………………………………………
W związku z organizacją i promowaniem „Gminnego Konkursu Najpiękniejsze Szopki i Stroiki Świąteczne 2021-2022” organizowanego przez GOK
Susiec i Bibliotekę w Suścu, wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie
wpisanych przeze mnie w formularzu danych osobowych i wizerunku mojego dziecka
w publikacjach na:
٠stronie internetowej GOKu,
٠gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej,
٠gablotach i na tablicach ściennych,
٠profilu społecznościowym Facebook, - Facebook GOK Susiec
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Suścu (ul. Tomaszowska 100; 22-672 Susiec, tel.: 84 665 44 10, adres e-mail: gok_susiec@wp.pl )
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja konkursu „Najpiękniejsze Szopki i Stroiki Świąteczne” zgodnie z wyrażoną zgodą.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne.
5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 1) podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym,
organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności dostawcom
usług teleinformatycznych, 2) pracownikom Administratora 3) odbiorcom wskazanym we zgodzie (nieograniczony krąg odbiorców)
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas organizacji, przebiegu i sprawozdawczości z
konkursu tj. przez okres 1 roku, bądź z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą
lub jej przedstawiciel ustawowy cofnie zgodę
8. Ma Pan/Pani prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych;
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
9. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
*Rozporządzenie 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)

Miejscowość , data
……………………………….

Czytelny podpis rodzica
…………………………........

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wpisanych przeze mnie w formularzu danych osobowych oraz publikowanie na stronie
http://mbp.tomaszow-lubelski.com.pl/, i portalach społecznościowych wizerunku mojego dziecka w celu Organizacji i promocji przez
Miejską Bibliotekę Publiczną im Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Najpiękniejsze Szopki i Stroiki Świąteczne 2021-2022”. I, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż dane podałem dobrowolnie i zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016 r.) zostałem poinformowany o: danych kontaktowych Administratora Danych; celu i podstawie prawnej przetwarzania
danych; prawie do cofnięcia zgodny na przetwarzanie; kryteriach ustalania okresu przez który dane osobowe będą przechowywane;
prawie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz braku
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania..

Miejscowość , data
……………………………….

Czytelny podpis rodzica
………………………….

