Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Pocztówka Niepodległości"
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie oraz Miejską Bibliotekę
Publiczną w Wasilkowie moich/mojego dziecka danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału
w konkursie „Pocztówka Niepodległości" w celu i zakresie określonym w Regulaminie konkursu. Ponadto
wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez organizatora wyżej wymienionego konkursu zdjęć, na którym
znajduje się mój/mojego dziecka wizerunek do celów promocyjnych, z wyłączeniem komercyjnych.
Oświadczam, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia
27 kwietnia 2016 r. przyjąłem/przyjęłam do wiadomości następujące informację:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, Pani/Pana (dziecka) danych osobowych jest Miejski Ośrodek
Animacji Kultury w Wasikowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie, zwana dalej
Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: dyrektor@moakwasilkow.pl,
inspektor@kancelariaexplico.pl,,
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie „Pocztówka Niepodległości", a także
promowania tego konkursu, relacjonowania jego przebiegu i promowania celów określonych w Regulaminie
konkursu,
4) Dane osobowe będą przechowywane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wasilkowie i Miejski Ośrodek
Animacji Kultury przez okres trwania i rok po jego zakończeniu,
5) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych/danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego,
6) Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. Konsekwencją niepodania danych
osobowych lub braku zgody na ich przetwarzanie będzie zwrot nadesłanego skanu – fotografii i odmowa
dopuszczenia do udziału w konkursie.

Zapoznałem się z treścią
………………………………………………………………………………..
(data i podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu, akceptuję go, zobowiązuję się do jego
przestrzegania.

Zapoznałem się z treścią
……………………………………………………………………………..
(data i podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego)

