Załącznik nr 1
Karta zgłoszeniowa
7. Miejski Konkurs Plastyczny
UWAGA!!!
Bardzo prosimy o dokładne, staranne i czytelne wypełnienie karty i nadesłanie jej razem z pracą
konkursową (drukowanymi literami).
Imię i nazwisko
Wiek Autorki/Autora
Tytuł pracy
Nazwa placówki
Adres placówki
Imię i nazwisko opiekuna
Numer telefonu
i adres e-mail opiekuna

Oświadczam, że akceptuję Regulamin konkursu.
Czytelny podpis Autorki/Autora pracy

Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Autorki/Autora pracy

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO, informuje się, iż:
1.

Administrator Danych.

Administratorem danych osobowych jest Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” z siedzibą przy ul. Judyma 2A, 20-716
Lublin.
2.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@ddkweglin.pl.
3.

Cel przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i udziału w 7. Miejskim Konkursie Plastycznym, w tym ogłoszenia
imiennych wyników konkursu w zakresie imienia, nazwiska, kategorii wiekowej na stronie internetowej: www.ddkczubypoludniowe.pl oraz w siedzibie DDK „Czuby Południowe”, wręczenia nagród i wyróżnień, organizacji wystawy
pokonkursowej, zgodnie z Regulaminem 7. Miejskiego Konkursu Plastycznego.
4.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, informacja o wymogu podania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę) – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu określonego w ust. 3.
5.

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców.

Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby, które na podstawie upoważnienia Administratora Danych będą
przetwarzać dane osobowe; podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; podmioty, z którymi zawarto
umowy powierzenia; osoby zapoznające się z imiennymi wynikami konkursu na stronie internetowej: www.ddkczubypoludniowe.pl i w siedzibie DDK „Czuby Południowe”.
6.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, osobom przysługuje prawo do:
1) dostępu do treści danych osobowych;
2) sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe; uzupełnienia danych, jeśli są niekompletne;
3) ograniczenia przetwarzania danych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO) np.
jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość danych;
4) usunięcia swoich danych osobowych (z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO);
5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy danych, na których przetwarzanie wyrażono zgodę);
6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu

Dane osobowe planujemy przechowywać przez okres 2 lat. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu (dla którego zostały zebrane); do czasu
wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z przepisów prawa, a także do czasu przedawnienia roszczeń.
8.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Przetwarzanie danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
do profilowania.
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją
o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego/osoby pełnoletniej)

