Załącznik nr 2
DO KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Uczestnictwa w KONKURSIE BOŻONARODZENIOWYM:
„NAJPIĘKNIEJSZA BOMBKA CHOINKOWA I ANIOŁEK BOŻONARODZENIOWY”
Dane autora:
Imię i nazwisko: …………………..………………………………………………...……………………………………….,

Wiek: ……………………………………………………………..……………………………………………………………….,

Klasa i nazwa szkoły (jeśli dotyczy): …………….…………………………………………………………………..,

Miejscowość zamieszkania: …………………………………………………………………………………………….,

KLAUZULA INFORMACYJNA – KONKURS BOŻONARODZENIOWY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach z
siedzibą przy ul. Zwycięstwa 17 w Tąpkowicach, Dyrektor Róża Szydło. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych proszę kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, którym jest Piotr Kaczmarek, e-mail:
iod.bioktapkowice@gmail.com.
2) Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby organizacji konkursu (w tym zbierania zgłoszeń) „Konkurs bożonarodzeniowy:
„Najpiękniejsza bombka choinkowa i aniołek bożonarodzeniowy” na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1
f RODO w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń, promocji instytucji oraz sprawozdawczości, co jest
prawnie uzasadnionym interesem BiOK-u. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi
udział w konkursie. Dane nie będą używane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.
3) Odbiorcami danych mogą być: sponsorzy, operatorzy mediów internetowych, społecznościowych: BiOK nie zamierza
przekazywać danych do państw trzecich, jednak mogą to robić operatorzy mediów społecznościowych, tacy jak Facebook. Polityka
prywatności tego portalu znajduje się pod tym adresem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.
4) Dane osób zgłaszających się do konkursu będą przechowywane tak długo jak będzie obowiązywała zgoda, jednak nie dłużej niż
30 dni od ogłoszenia wyników, natomiast dane laureatów będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną.
5) Osoba podająca dane posiada prawo dostępu do ich treści danych, może je sprostować, żądać ich usunięcia oraz może zażądać
ograniczenia przetwarzania danych lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania. W zakresie, w którym obowiązuje zgoda, można ją
wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie przed cofnięciem tej zgody. Dodatkowo, każdej osobie, która
uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, który ma swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Stawki 2, nr telefonu infolinii: 606-950-000.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wizerunku) do celów promocji i realizacji działalności BiOK,
Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną

………………………………………………………………………..
(miejsce i data)

………….……………………………………………….………………………………………………
(Podpis rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w konkursie)

……………………………………………….………………………
(miejsce i data)

…………………………………………………………………………………………………………..
(Podpis osoby dorosłej uczestniczącej w konkursie)

