Załącznik 1 do regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-Fotograficzny „Zwierzaki - Słodziaki”

KARTA ZGŁOSZENIA
WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNY
„ZWIERZAKI - SŁODZIAKI”
imię i nazwisko,
rok urodzenia
klasa

(PROSIMY O WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI)

tytuł pracy:

krótki opis pracy (format,
technika wykonania)

nazwa placówki i adres e-mail:

dane opiekuna:
imię i nazwisko :

bezpośredni telefon kontaktowy:

Załącznik 2 do regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-Fotograficzny „Zwierzaki - Słodziaki”

ZGODA NA UDZIAŁ
WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNY
„ZWIERZAKI - SŁODZIAKI”
organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie, przy ul. Lompy 13.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wyżej wymienionym wydarzeniu:
……………………………………………………………………………………………….………………………………….
imię i nazwisko dziecka
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatną publikację: imienia, nazwiska, wieku, klasy, szkoły, wizerunku
utrwalonego w postaci zdjęć i nagrań, na stronie internetowej MDK www.mdkchorzow.pl, na profilu MDK na Facebook’u
Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie, TV, prasie i powstałych publikacjach, dyplomach, plakatach oraz tablicach
ściennych w siedzibie MDK.

………………………………………
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu

* - skreślić niepotrzebne
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż przekazane prace konkursowe nie były wcześniej nagradzane i publikowane oraz nie naruszają majątkowych
i osobistych praw autorskich osób trzecich.
.............................................
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu

Klauzula informacyjna dla uczestników Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego „Zwierzaki Słodziaki”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”)
informuję Panią/Pana, że:
● administratorem zbieranych danych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Józefa Lompy 13;
● z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: biuro@bitprotect.pl;
● celami przetwarzania danych są: organizacja i przeprowadzenie wydarzenia, rozliczenie wydarzenia i przyznanych nagród,
publikacja wyników, promocja MDK oraz archiwizowanie wydarzeń MDK ;
● podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i / lub art. 9 ust 2 lit. a) RODO;
● dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane w zgodzie, chyba że będą uprawnione na mocy przepisów prawa;
● dane będą przechowywane do momentu zrealizowania celów wydarzenia, a następnie przez okres wynikający z ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
● podanie danych identyfikacyjnych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie; zgoda na publikację
wyników konkursu oraz wizerunku jest dobrowolna i nie jest uzależnione od niej wzięcie udziału w konkursie;
● zgodę można wycofać w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem; formularz i sposób wycofania zgody zostały określone w regulaminie;
● przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz – z uwzględnieniem przepisów – prawa do sprostowania danych, ich
usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu;
● przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan,
że przetwarzanie narusza powyższe prawa lub RODO;
● w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z klauzulą informacyjną
……………………………………
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu

