Załącznik nr 1

INDYWIDUALNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA
NA XXXIX KONKURS RECYTATORSKI „KURPIE ZIELONE W LITERATURZE”
Klasa :

Imię i nazwisko uczestnika:
Wiek:

Dane kontaktowe: (adres
zamieszkania, tel.
kontaktowy, e-mail)
Tel ............................. adres e-mail ...........................................

Repertuar
podać imię i nazwisko
autora, tytuł utworu,
kategorię (wiersz/gadka)

...............................................................................................

Pełna nazwa i adres szkoły:
Tel................................. adres e-mail .....................................

Imię i nazwisko
przygotowującego:
(tel. kontaktowy)

Tel...................................... adres e-mail .................................

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu
Oświadczam, że:
1) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w XXXIX Konkursie Recytatorskim „Kurpie Zielone
w literaturze” oraz akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu;
2) wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i archiwizowanie danych osobowych, zawartych
w formularzu zgłoszenia w zakresie i celu określonym KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH, stanowiącą integralną część regulaminu;
3)wyrażam zgodę na udostępnianie wizerunku we wszelkich mediach w celu promocji Konkursu.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich, aktualizacji oraz
żądania ich usunięcia (w części lub całości, z zachowaniem wyjątków, określonych odrębnymi
przepisami).

…………………………………………………
miejscowość i data

………………………………………………………………………
podpis rodzica/prawnego opiekuna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
na potrzeby organizacji konkursu „Kurpie Zielone w literaturze”
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych - RODO), zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

1. Administratorem zbieranych danych osobowych w ramach konkursu są Organizatorzy Konkursu.
2. Inspektorem ochrony danych jest Leszek Kleczkowski, adres e-mail: iod@mbpostroleka.pl tel. 764 21 51.
3. Dane osobowe uzyskane od uczestników konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, w tym podane w

4.
5.
6.

7.

8.
9.

oświadczeniu opiekuna, przetwarzane będą w następujących celach:
- organizacji konkursów oraz ich promocji (w tym wręczenia nagród laureatom),
- kontaktu z uczestnikami/opiekunami prawnymi uczestnika w celach konkursowych,
- publikacji wyników konkursu w mediach tradycyjnych i internetowych,
- rozliczenia przyznanych nagród,
- archiwalnych.
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3, ich odbiorcami będą mieszkańcy
regionu kurpiowskiego oraz użytkownicy mediów, w tym Internetu.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. W przypadku cofnięcia zgody
uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w konkursie.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia
sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej
zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
W przypadku przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z rozporządzeniem, przysługuje prawo
wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

