Konkurs plastyczny „BOŻONARODZENIOWA BOMBKA”
Formularz zgłoszeniowy
1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………..………………………..
2. Wiek .…………..……………………….……………………………………………………………………………
3. Adres ………………………………………………………………………………………………………………..
4. Telefon ……………………………………………………………………………………………………………..
5. E-mail ……………………………………………………………..………………………………………………..
Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym
w Konkursie plastycznym „BOŻONARODZENIOWA BOMBKA” i oświadczam, że zapoznałam/em się z
regulaminem konkursu (patrz: pkt. 8 – Postanowienia końcowe/Klauzula informacyjna – Ochrona
danych osobowych), akceptuję jego warunki i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka zgodnie z zawartą w regulaminie polityką danych osobowych.
……………………………….. ……………………………………………………………..
(Miejscowość, data) (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego
1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1231) oraz ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia
10.05.2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku
dziecka zarejestrowanego podczas wręczania nagród na potrzeby przeprowadzenia
i udokumentowania działań. Wizerunek umieszczamy będzie na naszej stronie internetowej Urzędu
Gminy
w
Lutowiskach
https://www.lutowiska.pl/
,
na
Facebooku
https://www.facebook.com/goklutowiska/.
……………………………….. ……………………………………………………………..
(Miejscowość, data) (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego Janickiego
w Lutowiskach (38-713 Lutowiska, Lutowiska 74A, telefon kontaktowy: 13-461-03-22).
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.Dane będą przetwarzane przez czas
realizacji konkursu.
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych, prawo do ich
poprawiania i usunięcia oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jestem
świadomy/a, że posiadam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są wyrazić pisemną zgodę na wykorzystanie przez
Organizatora na zasadzie wyłączności wizerunku swoich dzieci, swojego oraz konkursowych prac,
utrwalonych podczas konkursów na fotografiach oraz zapisach wideo, który będzie umieszczany:
a)
na
stronie
internetowej
Urzędu
Gminy
w
Lutowiskach
www.lutowiska.pl
b) portalu społecznościowym Facebook: Gminny Ośrodek Kultury www.fb.com/goklutowiska/
c) w działaniach promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach,

Zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu plastycznego „BOŻONARODZENIOWA BOMBKA”, który
jest dostępny na stronie internetowej: www.lutowiska.pl oraz portalu społecznościowym Gminnego
Ośrodka Kultury w Lutowiskach https://www.facebook.com/goklutowiska/.
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r, poz. 1000 ze zm.)
2) 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) i innych aktów wykonawczych.

