Karta Zgłoszeniowa
Dane uczestnika konkursu (nazwa konkursu) ………………………………………………………………………….
organizowanego przez Centrum Kultury „RONDO”
Imię i nazwisko dziecka : ………………………………………………………………………………………………
Szkoła/Klasa ……………………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w ww. konkursie.
…..…………………

……………………………………………………

Miejscowość ,data

Czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego
………………………………………………
Tel. kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W
RAMACH W WW. KONKURSIE.
Jako przedstawiciel ustawowy dziecka zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia27 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka/podopiecznego w zakresie imienia i nazwiska dziecka na potrzeby udziału w ww. konkursie
organizowanym przez Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wielkopolskim. .
Ponadto wyrażam / nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, używanie, obróbkę, powielanie i
wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku dziecka/podopiecznego, na potrzeby promocji organizowanego
Konkursu oraz w celach informacyjnych, utrwalonego jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w
postaci fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej), zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Dokumentacja wizualna może zostać udostępniona na stronie internetowej CK
RONDO
(http://www.grodzisk.ckrondo.pl/),
na
profilu
społecznościowym
Facebook
(https://www.facebook.com/Centrum-Kultury-Rondo-1543589515899648/ ) oraz na profilu Instagram
(https://www.instagram.com/p/B50T8SMgmRe/), a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w
Grodzisku Wlkp) (https://grodzisk.wlkp.pl/) .
*niepotrzebne skreślić

……………………………………
Miejscowość ,data

………………………………
czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawne

1

Klauzula informacyjna
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury „RONDO” z siedzibą w
Grodzisku Wlkp. (62-065) , przy ul. Kolejowej 12.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem
można się skontaktować poprzez adres
grodzisk@ckrondo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

email:

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się
skontaktować poprzez email: iod@grodzisk.wlkp.pl .
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestniczenia dziecka w konkursie , a
także wręczenia nagród i podejmowania działań promocyjno - informacyjnych, które
będą realizowane w trakcie trwania konkursu oraz w okresie 12 miesięcy od
wręczenia nagród, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6
ust. 1 lit. a RODO).

ODBIORCY DANYCH LUB
KATEGORIE ODBIORCÓW
DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe
mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych, na podstawie przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od wręczenia nagród.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI
PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie
skutkowało niemożnością udziału dziecka w Wiosennym Konkursie Plastycznym.
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