Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs multimedialny
„Moje miejsce - KIELCE” edycja II ZIMA
Wypełnia rodzic/opiekun prawny

Nazwa szkoły -------------------------------------------------------------------------------------------Imię i nazwisko dziecka ------------------------------------------------------------------------------Klasa do której chodzi dziecko---------------------------------------Oświadczam, że zamieszczone w niniejszym formularzu dane osobowe, w rozumieniu Ustawy
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883), zostały podane
dobrowolnie.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez
organizatorów konkursu.
Oświadczam, że treść regulaminu festiwalu jest mi znana.
---------------------------------------------------------------------( data, odręczny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział w konkursie
” Moje miejsce-KIELCE” edycja II ZIMA
Ja -------------------------------------------------------------------------------------------------------------będący/a rodzicem/ prawnym opiekunem
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------( imię i nazwisko dziecka)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w konkursie
Konkurs multimedialny „ Moje miejsce-KIELCE” edycja II ZIMA oraz na wykorzystanie
jego wizerunku w mediach, w związku z organizacją i promocją niniejszego konkursu
organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach.
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu „ Moje miejsce-KIELCE”
edycja II ZIMA i w pełni go akceptuję.
Zgłaszając udział w konkursie, rodzic /opiekun wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
organizatorów swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10
maja 2018 r. Dz.U 2018, poz.1000). Dane osobowe uczestników posłużą do komunikacji
z uczestnikami oraz będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania
nagród.
Zapoznałem się z Klauzulą informacyjną RODO.
……………………………………………………………….
( data, odręczny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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Klauzula informacyjna RODO
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Młodzieżowy Dom Kultury
w Kielcach, 25-514 Kielce ul. Kozia 10.a tel. 41- 36 76 650
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) organizacji i przeprowadzenia Konkursu multimedialnego „Moje miejsce - KIELCE”
edycja II ZIMA
b) publikacji wizerunku na stronie internetowej organizatorów,
c) publikacji imienia i nazwiska oraz wieku uczestnika na stronie internetowej
organizatorów,
d) publikacji wyników uczestnika na stronie internetowej organizatora i partnerów
konkursu.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:
a) zgoda osoby - art. 6 ust.1 lit. a RODO
4. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa
organom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.
5. Dane uczestników Konkursu multimedialnego „Moje miejsce-Kielce” edycja II ZIMA
będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani do profilowania.
7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich
danych osobowych:
a) do dostępu do swoich danych,
b) do sprostowania swoich danych,
c) do ograniczenia przetwarzania swoich danych, d) do wniesienia skargi do organu
nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
e) do usunięcia danych
f) wycofania zgody w dowolnym momencie, z tym że jej wycofanie nie wpływa na
legalność przetwarzania w momencie jej obowiązywania.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, natomiast
konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w Konkursie
multimedialnym „ Moje miejsce-KIELCE” edycja II ZIMA
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