Akceptacja regulaminu konkursu fotograficznego pn. Przyłapani na czytaniu…czyli moje wakacje

z książką 2020”
Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem* się i akceptuję treść regulaminu
konkursu, którego organizatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim.
…………..………………………………………………………………………..
Data
Czytelny podpis/ podpis rodzica lub opiekuna prawnego*

Zgoda/zgoda rodzica/ opiekuna na przetwarzanie danych osobowych*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego
dziecka*
…………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko )
przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunku
zebranych w związku z organizacją w celu przeprowadzenia konkursu fotograficznego pn. Przyłapani
na czytaniu…czyli moje wakacje z książką 2020” i wyłonienia zwycięzców konkursu.

………… ……………………………………………………………………….
Data
Czytelny podpis/podpis rodzica lub opiekuna prawnego*

Zgoda/zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych/
upublicznienie wizerunku*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego
dziecka*
……………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko)
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO poprzez upublicznienie przez administratora mojego imienia i
nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej administratora, mediach społecznościowych oraz w
publikacjach M-GOK w Kowalewie Pomorskim zebranych w związku z organizacją konkursu w celu
przeprowadzenia konkursu fotograficznego pn. Przyłapani na czytaniu…czyli moje wakacje z
książką 2020” i wyłonienia zwycięzców konkursu.

………………… ………………………………………………………………………….
Data
Czytelny podpis/podpis rodzica lub opiekuna prawnego*

*Zgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych dziecka, które nie ukończyło 16 lat możliwe jest wyłącznie po
uzyskaniu zgody wyrażonej przez rodzica lub opiekuna prawnego .Niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust.1 i 2 RODO
1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest:
a) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Wł. St. Reymonta, Plac Wolności 13, 87-410
Kowalewo Pomorskie.
2) Inspektorem Ochrony Danych (IOD) u Administratora jest Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta jest Pan Łukasz Goszczyński
kancelariachg@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe/ Dane osobowe Pani/ Pana dziecka będą przetwarzane na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
5) Pani/Pana dane osobowe / Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do
państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe / Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane do czasu
osiągnięcia celu w jakim je pozyskaliśmy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania składnicy akt.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo:
- dostępu do treści swoich danych osobowych,
- sprostowania danych osobowych,
-żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
- do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 17 ust.
3 RODO
- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa rzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO), ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01.
8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a RODO.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
powoduje skutki na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny,
ale zgoda może być niezbędna do realizacji celu, dla którego została udzielona, bez której to
zgody zamierzony cel przetwarzania danych nie będzie mógł być osiągnięty.
……………………………………………………………………………………
Data

Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

