Załącznik do regulaminu
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu
(wypełnia rodzic/prawny opiekun)
………………………………………………………………………………………………………….
nazwa i adres placówki uczestnika
*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

……………………………………….................................................………………………………...
imię i nazwisko uczestnika
przez Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini i Sanktuarium Maryjne w Płokach w celu organizacji i
przeprowadzenia konkursu recytatorskiego i piosenki religijnej w ramach XXIII DKCH w Płokach w dniu 21
maja 2022roku zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako
laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w konkursie zgodnie
z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej RODO) (Dz.Urz. U E L 119, s.1).
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych
osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu
w publikacjach na portalach internetowych zarządzanych przez Organizatorów XXII Dni Kultury
Chrześcijańskiej w Plokach. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo.
* Akceptuję regulamin konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia, tel.
32 612 14 97 oraz Sanktuarium Maryjne w Płokach. ,tel.32 6137163
2) Centrum wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych – Pani Joanna Grabowska z którą można skontaktować się poprzez
e-mail grabowskaodo@gmail.com każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub
danych uczestników.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu piosenki i recytacji w ramach XXIII DKCH 2022 w Płokach.
4) Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się
na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będzie Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini oraz Santuarium
Maryjne w Płokach.
- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Centrum,- operatorzy pocztowi i kurierzy,- banki w zakresie
realizacji płatności,- podmioty świadczące na rzecz Centrum usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na
Centrum przez przepisy prawa,- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych
osobowych. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przetwarzane w celu
zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz dziecka wynikających z
konieczności realizacji konkursu jest obowiązkowe, natomiast pozostałych danych fakultatywnych jest dobrowolne.
Konsekwencją niepodania danych osobowych niezbędnych do realizacji konkursu jest brak możliwości w nim uczestnictwa.

……………………………….………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

