Załącznik nr 1 do Regulaminu
„Konkursu Wielkanocnego ”

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na uczestnictwo /uczestnictwo dziecka ……………………………………………….
(Imię i nazwisko uczestnika )

W „ konkursie wielkanocnym ” tak/nie, organizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im.
Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim, a także oświadczam, że zapoznałem(am)
się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia.

………………………........…………….…………….. ..................................................................
(data)

(czytelny podpis uczestnika/opiekuna uczestnika )

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego
syna/mojej córki:*
............................................................................... (imię i nazwisko uczestnika ):
-

imienia i nazwiska uczestnika wraz z danymi rodzica tak/nie

-

wizerunku tak/nie ,

* Zaznaczyć odpowiednio: tak lub nie
w celu:
1. udziału w konkursie wielkanocnym tak/nie,
2. kontaktu z uczestnikiem/ rodzicem w związku z udziałem dziecka w konkursie wielkanocnym
tak/nie,
3. informowania przez M-GOK w Kowalewie Pomorskim o udziale uczestnika/dziecka w
konkursie wielkanocnym i jego wynikach:
-

na stronie internetowej M-GOK: http://mgok.kowalewopomorskie.pl/ tak/nie,

-

na profilu M-GOK na Facebooku: Dom Kultury Kowalewo Pomorskie tak/nie,

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym momencie
wycofać zgodę, a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem.

............................................................................................................................
Imię, nazwisko, data i podpis rodzica/uczestnika

Klauzula informacyjna
Organizator informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława
Stanisława Reymonta, Plac Wolności 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie.
2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem poczty
elektronicznej: kancelariachg1@gmail.com lub pisemnie na adres korespondencyjny
Administratora.
3. W związku z organizacją konkursu wielkanocnego , Administrator przetwarza dane osobowe
uczestników i rodziców/ opiekunów prawnych:
a) imię i nazwisko uczestnika, w celu udziału dziecka w konkursie i kontaktu z
rodzicem/opiekunem prawnym w związku z udziałem w konkursie - na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a) RODO,
b) imię i nazwisko uczestnika, w celu informowania przez Administratora o organizacji
konkursu, udziale dziecka w konkursie i jego wynikach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO.
4. Dane osobowe zostaną przekazane do państwa trzeciego w związku z przechowywaniem
danych osobowych na serwerze Facebooka dot. publikacji na profilu M-GOK na Facebooku:
Dom Kultury Kowalewo Pomorskie.
5. Ma Pan/i prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych dziecka i własnych oraz ich sprostowania, żądania
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Pana/i lub dziecka narusza przepisy RODO.
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wymienionych w:
a) pkt 3 a) jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak
możliwości wzięcia udziału przez dziecko w konkursie,
b) pkt 3 b) jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak
możliwości informowania przez M-GOK o organizacji konkursu z udziałem dziecka i
uzyskanym przez nie wyniku.
7. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

