Załącznik do Regulaminu konkursu

Karta zgłoszenia do udziału

w KONKURSIE
„Historia o polsko-słowackiej krainie”
1. Dane zgłaszanego do konkursu
Imię i nazwisko ucznia
Nazwa i adres szkoły, nr
telefonu, e-mail
Data urodzenia
Imię i nazwisko
rodzica/opiekuna
prawnego, nr telefonu

2. Przetwarzanie danych osobowych – Klauzula informacyjna
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 informuję, że:
1. Administratorami Danych Osobowych są Gmina Zagórz, z siedzibą w Urzędzie Miasta i
Gminy Zagórz, ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz oraz organizacja Dukla Destination n.o.
z siedzibą w Svidníku, ul. Sovietskych hrdinov 165, Svidník 089 01.
2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z
inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz, e-mail: iod@zagorz.pl lub
inspektorem ochrony danych w organizacji Dukla Destination, e-mail:
info@dukladestination.com.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu realizacji
Konkursu oraz innych obowiązków wynikających z postanowień umowy o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu
państwa.
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4. Dane osobowe będą przechowywane w okresie trwałości projektu, a następnie w celach
archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem niezbędnym do
uczestnictwa w Konkursie.
7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych swojego dziecka oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na
przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej.
9. Zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania, a po takim odwołaniu do czasu
przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
10. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

3. Korzystanie z praw autorskich i praw do wizerunku
1. Praca stworzona w ramach Konkursu nie będzie naruszać praw autorskich lub innych praw
własności intelektualnej osób trzecich.
2. W ramach realizacji Konkursu w celach promocyjnych i edukacyjnych wykorzystywany
będzie wizerunek utrwalony na zdjęciach.
Wyrażam zgodę na udział syna/córki w Konkursie, na bezpłatne wykorzystywanie
wizerunku na zdjęciach przez Organizatorów oraz przetwarzanie moich danych
osobowych i danych mojego dziecka przez Organizatorów w celach promocji,
organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach
Konkursu (na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych Organizatorów,
w gminnej gazecie samorządowej – Biuletyn samorządowy „Nad Osławą”, materiałach
promocyjnych Gminy Zagórz).
…………………………………
(Miejscowość, data)

…………….………………
(podpis – imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
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