OŚWIADCZENIE
O UDZIALE W RODZINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM
NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ GMINY KOTLA 2019

1. Imiona i nazwiska uczestników konkursu:
………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………
3. Dane kontaktowe:
Adres ……………………………………………………………………………………..…….
Nr telefonu ………………………………………………….………………………………….
4. Działając jako przedstawiciel ustawowy uczestnika konkursu:
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie/ moich danych
osobowych/ danych osobowych mojego dziecka*/ (niewłaściwe skreślić), m.in.: imienia i nazwiska, adresu
zamieszkania, numeru telefonu prywatnego, innych przez Organizatora na potrzeby konkursu.
Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r.
Nr 90 poz. 631 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć oraz nagrań zawierających/ mój
wizerunek/ wizerunek mojego dziecka*/ (niewłaściwe skreślić) zarejestrowanych na potrzeby Organizatora, bez
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda dotyczy wizerunku zarejestrowanego w czasie
rozstrzygnięcia konkursu. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że wizerunek może zostać zamieszczony
w gablotach, kronikach, na stronach internetowych projektu i partnerów oraz materiałach promocyjnych konkursu.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (4.5.2016 L 19/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL)
informuję, że:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli, ul. Głogowska
90, 67-240 Kotla.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tomasz Wadas tel. 509 737 586, e-mail iod@glogow.org.
Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie
j/w o ochronie danych w celu:
a) Realizacji rodzinnego konkursu plastycznego na KARTKĘ WIELKANOCNĄ GMINY KOTLA 2019
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od czasu zakończenia zgłoszeń i wyników
naboru.
Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratura dostępu dodanych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
Podanie danych jest dobrowolne jednak ich nie podanie uniemożliwi realizację konkursu plastycznego.
Przetwarzanie Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
danych.

………….………………………………………………………
Data i czytelny podpis pełnoletniego uczestnika konkursu

