Karta Zgłoszenia w konkursie „Jedzenie Pierogów”

Imię i nazwisko/nazwa Koła/Stowarzyszenia/Grupy nieformalnej:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Dane kontaktowe: ________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Nazwa i krótki opis potrawy konkursowej:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska w celu
organizacji konkursu „Jedzenia Pierogów” zorganizowanego w ramach wydarzenia „Dzień Pieroga
Niemojskiego” przez Łosicki Dom Kultury zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) 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 (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1).
Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…………………..……………………………..
data i czytelny podpis Uczestnika

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
W związku z organizacją konkursu „Jedzenia Pierogów” zorganizowanego w ramach wydarzenia „Dzień
Pieroga Niemojskiego” oraz jego promowaniem wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie,
utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie wizerunku mojego dziecka pracy w
publikacjach na:*
☐ stronie internetowej,
☐ portalach społecznościowych tj. Facebook,
☐ audycjach telewizyjnych,
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☐ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych,
☐ gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej,
☐ gablotach i na tablicach ściennych.*
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1231 ze zm.).Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i
terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie.
Oświadczam, że Łosicki Dom Kultury może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku
na zasadach określonych w niniejszej zgodzie, w celu promocji jego działalności.

…………………..……………………………..
data i czytelny podpis Uczestnika

KLAUZULA INFORMACYJNA ORAZ ZGODA NA WYKORZYSTANIE
I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU UCZESTNIKA IMPREZY
DZIEŃ PIEROGA NIEMOJSKIEGO
Na podstawie art. 13 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) określane dalej jako „RODO” informuję,
że
Na podstawie art. 13 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) określane dalej jako „RODO” informuję,
że
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Łosicki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice, NIP: 537-11-01-749.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl. lub pisemnie pod
adresem Administratora.
3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a – wyrażona zgoda na przetwarzania danych
osobowych
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu
6. Administrator nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Należy
jednak pamiętać, że niezależnym administratorem danych osobowych użytkowników Facebooka jest również Facebook
Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, który w zależności od wiążących go reguł korporacyjnych, regulaminów, decyzji i umów
może postąpić inaczej.
7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez nas danych w trakcie organizacji Wydarzenia może jednak wiązać się z brakiem
możliwości prawidłowej organizacji przez nas Wydarzenia.
8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, żeprzetwarzaniedanychosobowychnaruszaprzepisyogólnegorozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu.
10. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
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