Zał. 1
Klauzula informacyjna
Poniższe zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 r. do odwołania i realizują obowiązek
prawny wynikający z art. 13-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 016/679
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), dalej RODO.
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Celem przetwarzania danych jest realizacja Konkursu oraz promocja działalności
Organizatora.
3. Dane przetwarzane w związku z wygraną w Konkursie, w szczególności wizerunek
zwycięscy utrwalony podczas wręczania nagrody, mogą być udostępniane w lokalnej prasie
Echo znad Beli.
4. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika Konkursu a, jeżeli to konieczne, jego rodzica lub
opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak
długo, jak będzie to konieczne w związku z prezentowaniem prac Konkursowych oraz
promocją Organizatora na jego stronie internetowej Gminy Iwkowa, na Facebooku pod
adresem www.facebook.com/Gminny-Ośrodek-Kultury-w-Iwkowej/.
5. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotom, którym Organizator powierzył dane w celu
prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.
6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich usuwania,
przenoszenia oraz uzyskania wyczerpującej informacji na ten temat. W celu skorzystania ze
swoich praw Uczestnik Konkursu powinien wysłać wiadomość na adres e-mail:
gokiwkowa.iod@gmail.com
7. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Karta zgłoszenia do konkursu
Dane uczestnika konkursu:
Godło........................................... Imię i nazwisko .........................................................................
Data urodzenia ...............................
Adres do korespondencji.................................................................................................................
Telefon do uczestnika lub jego opiekuna ..........................................................
E-mail do uczestnika lub jego opiekuna ...........................................................
Data zgłoszenia .....................................
Poniższe zgody są obowiązkowe do wzięcia udziału w konkursie:
 Tak  Nie Akceptuję Regulamin konkursu
 Tak  Nie Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych dziecka
zawartych w formularzu konkursowym oraz wizerunku przez Organizatora konkursu w celach
związanych z realizacją konkursu, wyłonieniem zwycięzców, wręczeniem nagród oraz promocją
działalności Organizatora. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w konkursie.
 Tak  Nie Wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego wizerunku / wizerunku dziecka
utrwalonego podczas konkursu oraz wręczenia nagród w serwisie Facebook oraz YouTube.
Podpis uczestnika konkursu / Podpis opiekuna uczestnika, który nie ukończył 13 roku życia:
_______________________________________________

