Załącznik nr 1 do Regulaminu

METRYCZKA UCZESTNIKA
(prosimy wypełniad czytelnym pismem)

Imię i nazwisko uczestnika:

Wiek uczestnika:

Szkoła i klasa:

Adres zamieszkania uczestnika:

Imię i nazwisko rodziców lub
opiekunów prawnych uczestnika:

Telefon i e-mail rodziców, opiekunów
prawnych:

Podpis rodziców lub opiekunów
prawnych uczestnika

Załącznik nr 2 do Regulaminu

ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH
………………..……….…………….
(miejscowośd, data)

………………..……….……………….…………….….
(imię i nazwisko rodzica, opiekuna)

Jako opiekun prawny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego

niepełnoletniego dziecka:........................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

wiek………………………(lat)
na potrzeby I Gminnego Konkursu Plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”,
organizowanego przez Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” z siedzibą w Zgłobniu, Zgłobieo 77.
Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia, nazwiska, wieku szkoły
i klasy mojego dziecka w związku z udziałem w konkursie, w przypadku wyłonienia laureata, bądź
w przypadku otrzymania wyróżnienia w I Gminnym Konkursie Plastycznym „Święty Jan Paweł II
w oczach dziecka”

………………..……….……………..……….
(czytelny podpis rodzica, opiekuna)

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Klauzula informacji zgodnej z RODO dla rodziców i prawnych opiekunów uczestników
I Gminnego Konkursu Plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”
W związku uczestnictwem Pani/Pana dziecka w I Gminnym Konkursie Plastycznym „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” organizowanego przez
Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu, szanując prywatnośd Pani/Pana oraz dbając o to, aby Pani/Pan wiedział/a kto i w jaki sposób
przetwarza dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Pani/Panu to ustalid.
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana i Paostwa dziecka jest Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu, 36-046 Zgłobieo 77.
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktowad pisząc na adres mailowy: iod@boguchwala.pl. Chętnie
odpowie na wszystkie pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem przez Nas danych osobowych.
2. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do w/w danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu
z powodu szczególnej sytuacji. Ma Pani/Pan również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych dziecka, a także do ich przenoszenia.
3. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pani/Pan prawo wnieśd skargę do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą pod adresem 00-193 Warszawa
ul. Stawki 2, adres email: kancelaria@uodo.gov.pl.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla
4.1 Prawidłowego przebiegu I Gminnego Konkursu Plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”,
4.2 Upublicznienia jego wyników,
4.3 A także mogą byd przetwarzane dla dochodzenia roszczeo wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.
5. Odbiorcami danych osobowych Paostwa dziecka jest potencjalnie nieograniczony krąg osób. Oznacza to, że każda osoba mająca chęd
przeglądnięcia strony internetowej Lokalnego Ośrodka Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu lub Gminy Boguchwała może natrafid na dane osobowe
uczestnika konkursu, utrwalony na zasadach opisanych w treści zgody.
5.1 Dane osobowe mogą zostad udostępnione organom władzy publicznej na podstawie ich udokumentowanego wniosku. W takim przypadku każdy
wniosek o udostępnienie danych osobowych zostanie uprzednio poddany analizie pod kątem jego legalności oraz adekwatności zakresu danych
objętych tym wnioskiem. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji w których dane osobowe są niezbędne do prowadzenia postępowania na
podstawie przepisów prawa.
6. Podanie przez Pani/Pana dziecka danych jest dobrowolne, lecz konieczne do pełnoprawnego uczestniczenia w I Gminnym Konkursie Plastycznym
„Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”. Niewyrażenie zgody, bądź odmowa podania danych osobowych nie wiąże się z żadnymi
konsekwencjami.
7. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
7.1 art. 6 ust. 1 lit. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ),
7.2 art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na LOK „Wspólnota” takiego jak np.
obowiązek archiwizacyjny),
7.3 art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeo).
8. Dane osobowe Pani/Pana i Paostwa dziecka będą przetwarzane przez Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu przez okres trwania
I Gminnego Konkursu Plastycznego „ Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia
ewentualnych roszczeo wynikających z umowy i w związku z realizacją 1 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
9. Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu pozyskuje dane osobowe bezpośrednio rodziców uczestników (opiekunów prawnych)
10. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Zapoznałam/łem się z informacją i rozumiem jej treśd

…………………………………………………………………….……………………
(Data i podpis czytelny rodzica lub opiekuna prawnego)

