Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Konkurs na Kotylion 2021r.

Imię i nazwisko uczestnika

Kategoria wiekowa
(prosimy o zaznaczenie prawidłowej)

Data urodzenia uczestnika
Nr telefonu uczestnika
lub opiekuna prawnego
(w przypadku osoby niepełnoletniej)
Adres e-mail uczestnika
lub opiekuna prawnego
(w przypadku osoby niepełnoletniej)

o Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
o Uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej
o Uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz
dorośli

Oświadczenia uczestnika Konkursu na Kotylion
Wyrażam zgodę na:



udział mój / mojego dziecka* …………………………………….……… w Konkursie na Kotylion organizowanym
przez Gminne Centrum Kultury, Sporu, Turystyki i Rekreacji;



zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść;



przetwarzanie danych osobowych moich / dziecka, którego jestem opiekunem prawnym*
w następującym zakresie: imię, nazwisko oraz wiek w celu udziału w Konkursie na Kotylion
organizowanym w ramach obchodów Święta Konstytucji 3 Maja;



nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku pracy konkursowej oraz imienia
i nazwiska mojego / mojego dziecka* w szczególności poprzez publikację na stronach internetowych,
w mediach społecznościowych, wystawach stacjonarnych i plenerowych oraz mediach lokalnych w celu
upublicznienia relacji z Konkursu.

………………………………….…………………………………..…………………………
podpis uczestnika lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika
(czytelnie imię i nazwisko)

*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
Informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki
i Rekreacji w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, email: iodo.ckis@gminawolin.pl.
2) Dane osobowe zebrane przez administratora będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji oraz rozpowszechniania
relacji z Konkursu na Kotylion organizowanego w ramach obchodów Święta Konstytucji 3 Maja.
3) Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą lub w przypadku osób niepełnoletnich jej
przedstawiciela ustawowego.
4) Podanie danych oraz wyrażenie zgody na ich upublicznienie jest dobrowolne, jednak bez tego niemożliwe będzie wzięcie
udziały w Konkursie na Kotylion.
5) Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6) Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, gdy obowiązek taki ciąży na administratorze oraz w celu
upublicznienia relacji z konkursu. Dane osobowe udostępniane będą współorganizatorom Konkursu.
7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego
w pkt. 2, a także niezbędnej sprawozdawczości z tego tytułu.
8) Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:
̵
dostępu do danych osobowych;
̵
żądania sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
̵
sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
̵
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

