Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego
"Pisanka i palma wielkanocna"
Dane uczestnika konkursu
1. Imię i nazwisko………………………………………………………………………...
2. Adres…………………………………………………………………………………...
4. Adres e-mail lub Numer telefonu (prosimy wpisać te dane kontaktowe, na które chcieliby Państwo
otrzymać informację o wynikach konkursu) ………………………………………………………
5. Wiek uczestnika ……………………………………………………………………….
Tytuły prac i ewentualnie krótki komentarz
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…..…………
…………………………………………………………………………………………………….……...
……………………………………………………………………………………………………………
Oświadczenie
Oświadczam , że jestem autorem prac plastycznych oraz że nie naruszam jakichkolwiek praw osób
trzecich oraz obowiązujących przepisów prawa. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem
zgody na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych prac konkursowych przez Organizatora.
………………………………….
(miejscowość, data, podpis)
Zgoda na udział w konkursie osoby niepełnoletniej
Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………. jako przedstawiciel ustawowy
nieletniego ………………………………………………………….... wyrażam zgodę na jego udział
w konkursie plastycznym.
………………………………………
(miejscowość, data, podpis opiekuna)
Zgoda na udostępnienie danych
Zezwalam/nie zezwalam* na wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie: imię,
nazwisko, wizerunek, wykonana praca plastyczna, jak również o wynikach Konkursu w odniesieniu
do pracy konkursowej mojego dziecka i umieszczenia tych informacji na profilu Facebook Miejskiego
Domu Kultury w Lubaniu, na oficjalnej stronie www.luban.naszgok.pl oraz do dwutygodnika „Ziemia
Lubańska”.

………………………………………
(miejscowość, data, podpis opiekuna)
* niepotrzebne skreślić

Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatora:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Domu Kultury z siedzibą
w Lubaniu, przy ul. Kościuszki 4, 59 – 800 Lubań. Z administratorem mogą się Państwo skontaktować
za pomocą adresu e-mail: sekretariat@kulturaluban.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem siedziby.
b. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Domu Kultury jest Pan Ryszard Skowron,
z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail ido@miastoluban.pl.
c. Dane osobowe podane przez uczestnika w tym formularzu lub później w trakcie trwania Konkursu,
będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach
Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej w celu organizacji i realizacji konkursu plastycznego
„Palma i Pisanka Wielkanocna”, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej
przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Organizator przetwarza wskazane dane
osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom
Konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenie, opublikowanie
informacji o laureatach oraz archiwizację dokumentów.
d. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi
zorganizowania Konkursu i powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.
e. Dane w zakresie: imię, nazwisko, wizerunek, wykonana praca plastyczna Administrator przetwarza
w celu ich publikacji na stronach internetowych w celu promocji Miejskiego Domu Kultury jego
działań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą oraz prawnego
opiekuna nieletniego, którego dane dotyczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a w przypadku braku
wyrażenia zgody nie będzie żadnych konsekwencji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest
dobrowolna i można ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgodny nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
f. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym
lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz
odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Odbiorcami będą osoby odwiedzające wyżej wymienione strony internetowe oraz właścicielowi portalu
społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych
przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
g. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu
Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield.
W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom
ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
h. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu załatwienia sprawy, a następnie
przez okres wynikający z przepisu prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego –
Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
i. W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu, prawo do
sprostowania, prawo do ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia, prawo do
przenoszenia.
j. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli uważa że doszło do
naruszenia ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują
się na platformie www.uodo.gov.pl.
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