Załącznik do Regulaminu Konkursu plastycznego „Robinsonada Moich Marzeń”

KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs plastyczny „Robinsonada Moich Marzeń”
Dane autora pracy
Imię i nazwisko autora pracy
Nazwa szkoły i klasa

Oświadczenia opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy
Niniejszym oświadczam, iż ja, niżej podpisany/a, jestem opiekunem prawnym (rodzicem) dziecka ……………………………………………*
………………………………………………..i korzystam z pełni praw rodzicielskich/opiekuńczych w stosunku do wyżej wskazanego dziecka.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu Plastycznego „Robinsonada Moich Marzeń”, organizowanego przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubeni, akceptuję jego warunki i wyrażam zgodę na udział w tym Konkursie ww. dziecka.
..........................................................................................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)
* imię i nazwisko dziecka (autora pracy)

Zapoznawszy się z poniższym, ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu, Gminną
Bibliotekę Publiczną w Lubeni, danych osobowych mojego dziecka, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i dokumentowania
Konkursu, o którym mowa powyżej. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz,
że zostałem/am poinformowany o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Ponadto, wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, we wszelkich relacjach oraz
materiałach informacyjnych poświęconych Konkursowi.

...................................................................................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)
*podkreślić właściwe

Jako opiekun prawny (rodzic) wyżej wskazanego autora pracy plastycznej, oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie na
Organizatora Konkursu „Robinsonada Moich Marzeń”, Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubeni, autorskie prawa majątkowe do
nadesłanej pracy. Przeniesienie praw autorskich następuje na zasadach wyłączności, na czas nieograniczony i obejmuje prawo
do wielokrotnego nieodpłatnego publikowania pracy na wszelkich polach eksploatacji.
Z chwilą dostarczenia pracy konkursowej do Organizatora Konkursu, przechodzi na niego prawo własności do złożonej pracy.

.................................................................................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)
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Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni, Lubenia 131
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, e-mail: iod.poczta@gmail.com.
Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, jego dokumentacji oraz w związku z wydaniem
nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 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 zwanego dalej ,,ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych”.
Dane osobowe podawane są przez uczestników Konkursu dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.
Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, inaczej jest to
dozwolone na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych powyżej celów
przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach
archiwalnych.
Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.

