Formularz zgłoszeniowy do konkursu na
„KOTYLION W BARWACH NARODOWYCH"
·

Dane uczestnika konkursu:

Imię i nazwisko, wiek

·

Kategoria konkursowa (proszę zakreślić)

·

dzieci przedszkolne,

·

uczniowie klas I - III szkół podstawowych,

·

uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych,

·

dorośli.

Opiekun …………………………………………………………………………………………
Szkoła/placówka………………………………………………………………………………………
………………. ….......................................

Nr kontaktowy

……………………….........

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem i akceptuję podane warunki konkursu oraz
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów w celach
promocyjnych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2017 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 95/36/WE
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

Piotrków Kujawski, dn .........................................

……………………...............................
podpis uczestnika lub opiekuna
prawnego

Kontakt:

Biblioteka i Osrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim
ul. Targowa 2,
tel. 54 2654 127
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB KONKURSU
Niniejszym, mając na uwadze art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, s. 1-88), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w
formularzu zgłoszeniowym do Konkursu na „KOTYLION W BARWACH NARODOWYCH”,
przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim w celu:
· wyłonienia zwycięzców konkursu,
· przyznania nagród,
· publikacji imienia, nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej Biblioteki i Ośrodka
Kultury, Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz lokalnej prasie.
Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:
· Administratorem danych jest Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim ul.
Rynek 20, 88-230 Piotrków Kujawski
· Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo na adres:
informatyk.biok@piotrkowkujawski.pl lub pisemnie na adres administratora w sprawach
związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz wykonywaniem
przysługujących Pani/Panu praw.
· Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści podanych przez Panią/Pana danych
osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia, jak również prawo do
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu.
· Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy prawa.
· Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w
Konkursie.
· Udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, w takiej samej formie jak jej
wyrażenie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

……………………………………
data wypełnienia zgody

......………………………………...................................
podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego
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