karta zgłoszenia do

KONKURSU NA WYKONANIE
" WIANKA NA GŁOWĘ" -RADOSZYCE 2018r.
1.Imię i nazwisko uczestnika .................................................................................
2. Miejsce zamieszkania ( adres) .............................................................................
...................................................................................................................................
3. Kategoria wianka ..................................................................................................
4. Wiek uczestnika ....................................................................................................
5. Telefon kontaktowy ..............................................................................................

...................................................................... data i podpis zgłaszającego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu oraz akceptuję zawarte w nim założenia i warunki
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celach wynikających z
regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych/Dz.U z1997
r. nr.133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/.
3. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Chobieński Ośrodek Kultury wizerunku mojego/syna/córki
zarejestrowanego podczas ww imprezy, w celu promocji wydarzenia i podania do wiadomości publicznej
wyników konkursu.
Informuję, że zostałam/em poinformowany/a, iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu
do treści danych moich/dziecka, poprawienia ich oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej
zgody.
…
……………………...………………………………………………………
czytelny podpis zgłaszającego / rodzica/opiekuna prawnego dziecka

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 119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL), dalej RODO
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych będzie Chobieński Ośrodek Kultury.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 768358801, mail: iodo@nsi.net.pl.
3.

Dane osobowe moje/dziecka będą przetwarzane podczas całego cyklu imprez: festynów/ zajęć/
wycieczek/ konkursów/ turniej związanych z istnieniem Chobieńskiego Ośrodka Kultury na podstawie
udzielonej zgody.

4. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych CHOK.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych/ do danych osobowych dziecka, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie
miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niepodanie, może skutkować brakiem możliwości udziału
Państwa lub dziecka w zajęciach.

