Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia,
na udział
w konkursie na Gminną Maskotkę Gminy Zawonia.
.................................................................
(miejscowość, data)
Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy
…………………………………………..
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
Po zapoznaniu się z Regulaminem konkursu niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w
ww. konkursie na zasadach określonych w regulaminie.
Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej
twórczości:
........................................................................................................................................
............................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
Adres ..............................................................................................................................
......................................
Dane kontaktowe .………………………………………………………………………………………..
i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że nie
została zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce, które będą ogłoszone w
przyszłości przez organizatorów lub inne podmioty.
Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych:
…..………………………………….......................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
w bazie danych organizatora konkursu i przetwarzanie ich przez Gminę Zawonia oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Zawoni, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego
wykorzystania prac.
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z „Klauzulą informacyjną dot. Przetwarzania danych
osobowych uczestnika Konkursu na „Maskotkę” Gminy Zawonia.
.............................................................
(podpis przedstawiciela ustawowego)
Zezwolenie na publikację wizerunku
Ja (imię i nazwisko)…………………………………………………………………………………….
Wyrażam zgodę na wystawienie i publikację pracy oraz mojego wizerunku na potrzeby
Konkursu na „Maskotkę” Gminy Zawonia, którego organizatorem jest Zawonia oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Zawonia.
……………………………….
…………………………………..
(miejscowość i data)
(podpis osoby wyrażającej zgodę)

METRYCZKA

imię i nazwisko autora pracy
wiek autora pracy
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
imię i nazwisko rodzica /opiekuna
prawnego*

*dotyczy autorów niepełnoletnich

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika
Konkursu na „Maskotkę” Gminy Zawonia
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 (RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Zawonia oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Zawoni
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uczestnictwa w Konkursie.
3. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
przetwarzania.
4. Dane udostępnione przez uczestnika Konkursu nie będą udostępniane podmiotom
trzecim.
5. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Uczestnik Konkursu posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
jednakże decyzja taka oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.
7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
nie będą również profilowane.
8. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa.
9. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, ale
niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.

