KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS PLASTYCZNY
„PISANKA Z FANTAZJĄ”
organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce
PROSIMY O WYPEŁNIANIE ZGŁOSZEŃ DRUKOWANYMI LITERAM

Imię i nazwisko:.....................................................................................................................................
Wiek autora pracy:................................................................................................................................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*:......................................................................................
Kontaktowy numer telefonu: .................................................................................................................

OŚWIADCZENIE
Oświadczam,że treść Regulaminu Konkursu „Pisanka z fantazją” jest mi znana i akceptuję
jego warunki. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych
zawartych w niniejszej Karcie Zgłoszenia.
...............................................................................
data i podpis**
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce, ul. Rynek
22, 43-353 Porąbka.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc
maila na adres: gokporabka@o2.pl bądź telefonicznie (nr telefonu +4833 810 60 55 )
3. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w
Porąbce.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez
administratora.
5. Posiadają Państwo prawo zgodnie z RODO: a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b.
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji,
gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
lub w ramach sprawowania władzy publicznej; d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;e. prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie
narusza przepisy prawa.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową uczestnictwa w konkursie.
7. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016 r.

*-w przypadku nieletniego autora pracy
** -podpis rodzica/opiekuna prawnego w przypadku nieletniego autora pracy

