KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS „MÓJ BARANEK WIELKANOCNY”
Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………………………………………………..
Wiek uczestnika …………………………………………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania uczestnika ………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy uczestnika ……………………………………………………………………………………………..
E-mail uczestnika …………………………………………………………………………………………………………………..

Rodzice/opiekunowie prawni (w przypadku uczestnika niepełnoletniego)
Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej ………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej ……………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy matki/opiekunki prawnej ………………………………………………………………………
Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego ………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego ……………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy ojca/opiekuna prawnego ………………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu uczestnictwa w konkursie „Mój baranek wielkanocny””.

……………………….…………………………………………………………….
(data i czytelny podpis uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego)
W przypadku uczestnika pełnoletniego:
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku do promowania działań Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach oraz
prowadzenia dokumentacji, w formie fotograficznej i filmowej, za pośrednictwem dowolnego medium.
……………………….…………………………………………………………….
(data i czytelny podpis uczestnika
– brak podpisu oznacza brak zgody)
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka do promowania działań Domu Kultury oraz prowadzenia
dokumentacji, w formie fotograficznej i filmowej, za pośrednictwem dowolnego medium, także po zakończeniu uczestnictwa mojego dziecka
w konkursie.
……………………….…………………………………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego
– brak podpisu oznacza brak zgody)

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku 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) aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana
i dziecka przez Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana i dziecka jest Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach
z siedzibą w Rybniku przy ul. Barbary 23.
2. Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można
się skontaktować drogą listowną, na adres: Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach, ul. Barbary 23, 44-270
Rybnik lub drogą elektroniczną, na adres: dkniedobczyce@poczta.onet.pl.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Dane osobowe będą przetwarzane dla celu prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych Domu
Kultury w Rybniku-Niedobczycach na jego terenie i poza nim, a także na stronie internetowej i portalu
społecznościowym Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana
zgody.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na
podstawie rzeczowego wykazu akt.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania każdej wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i ich niepodanie nie powoduje żadnych konsekwencji.
Dane osobowe Pani/Pana i dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

………………………………………………………….
(czytelny podpis)

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY OSOBOWEJ UCZESTNIKA KONKURSU I DOŁĄCZENIE DO PRACY PRZEKAZANEJ NA KONKURS
„MÓJ BARANEK WIELKANOCNY” ORGANIZOWANY PRZEZ DOM KULTURYW RYBNIKU-NIEDOBCZYCACH

