Konkurs plastyczny „Kartka wielkanocna”
Suszec 2022
Formularz zgłoszeniowy:
Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI literami i nie przyklejać formularza zgłoszeniowego bezpośrednio do
pracy.
Imię autora:
Nazwisko autora:
Wiek, klasa:
Adres zamieszkania:
Telefon:
Imię i nazwisko
rodzica/opiekuna:
Nazwa szkoły/placówki
oraz adres:
Kategoria:





I kategoria: klasy I – III szkoły podstawowej
II kategoria: klasy IV – VI szkoły podstawowej
III kategoria: klasy VII – VIII szkoły podstawowej

Wyrażam/ nie wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych
i dokumentujących działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.
Wyrażam/ nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu,
w celu przesyłania mi informacji o działalności i ofercie Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.

..........................................................................................
(miejscowość, data)(podpis rodzica/prawnego opiekuna)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję, że:
· Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą
w Suszcu przy ulicy Ogrodowej 22.
- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez kontakt listowny na adres administratora lub e-mail: iodo@kulturasuszec.pl.
- Celem przetwarzania danych jest udział w konkursie.
- Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.
- Zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w konkursie, następnie przechowywane w archiwum przez okres ustalony na podstawie przepisów
archiwalnych, podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury nr 1375 z dnia 16.09.2002 r.
- Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi wsparcia, w tym w zakresie organizacji konkursu, jak i
dokonywania rozliczeń, w tym usługi IT, usługi księgowe i inne usługi doradcze.
- Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie
danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania konkursu. Konsekwencją niepodania danych
będzie brak możliwości powiadomienia laureatów oraz przyznania nagród.

