FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Konkursu plastycznego
„MOJA KARTKA WIELKANOCNA”

Imię ……………………………………………………………………………………………...........
Nazwisko………………………………………………………………………………………...........
Adres zamieszkania…………………………………………………………………………..............
Numer telefonu……………………………………………………………………………….............
Adres e-mail……………………………………………………………………………………..........
Kategoria wiekowa…………………………………………………………………………...............

W przypadku gdy autorem pracy jest osoba niepełnoletnia, formularz powinien dodatkowo
zawierać zgodę rodzica / opiekuna autora na udział w Konkursie.
Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego / dziecka w konkursie plastycznym „MOJA KARTKA WIELKANOCNA”
organizowanym przez Gminny Dom Kultury w Kobiórze

Imię: …………….……………………......…………….......................................................................
Nazwisko: ..……………...............………............................................................................................
Podpis ...................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na publikowanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dn.10.05.2018 r. (Dz.U. Z 2018 r. poz.1000).
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję go w całości.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą o ochronie danych RODO.

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
z tym związanych:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Dom Kultury w Kobiórze, ul.
Centralna 16, 43-210 Kobiór.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail:
gdkkobior@interia.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją
konkursu fotograficznego”.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami
prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych
osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych
osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane
z naruszeniem przepisów.
7) Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
będzie skutkowała odmową realizacji usługi.

…………………………….
Podpis

