KARTA ZGŁOSZENIA NA RODZINNY KONKURS
„NAJPIĘKNIEJSZY KOSZYCZEK WIELKANOCNY”
organizowany przez Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej

Nazwisko rodziny …..…………………….
………………………………………………………………………………………
Imiona członków rodziny, biorących udział Konkursie:..……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Wiek dzieci uczestniczących w Konkursie ……………………………………………………………………………………
Numer telefonu przedstawiciela rodziny………………………………….……………………………………….......................

Ja, niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu dotyczącego Konkursu, a dostarczona przeze mnie
praca jest moim własnym dziełem.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisany, wyrażam zgodnie z art. 7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i/ lub danych
osobowych mojego niepełnoletniego dziecka ( niepotrzebne skreślić), zawartych w dokumentacji konkursu Gminnego
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej w ramach prowadzonej działalności kulturalnej, rekreacyjnej
i sportowej, rozwijającej i zaspokajającej potrzeby ludności oraz upowszechnianie, ochrona i promocja kultury, sportu,
rekreacji i turystyki w kraju i za granicą oraz utrwalanie i rozwijanie zainteresowań kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych
i turystycznych społeczeństwa.
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej, jako Administrator danych, informuje Panią/Pana, iż:
1. podanie Pana/Pani danych jest całkowicie dobrowolne / wynika z wyrażonej zgody
2. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
3. dane mogą być udostępniane instytucjom określonym przez przepisy prawa lub naszym podwykonawcom (podmiotom
przetwarzającym), w trybie art. 28 ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4. podane dane będą przetwarzane na podstawie np. art. 6 ust. 1 pkt. a), b), c), d), e), f) zgodnie z treścią ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych RODO
5. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi
podstawę realizacji zadania publicznego oraz innych aktów prawa regulujących działalność Administratora.
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani//Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

……………………………………………………………………
podpisy członków rodziny

