Załącznik nr1
do Regulaminu konkursu
„Mój kwiatowy ogród”
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„Mój kwiatowy ogród”

Ja niżej podpisany…………………………………………………………….(imię i nazwisko rodzica/opiekuna) wyrażam
zgodę na udział mojego dziecka ……………………………..(imię i nazwisko, wiek dziecka) w konkursie „Mój
kwiatowy ogród”
Ogród zgłoszony do konkursu znajduje się …………………………………………………..(adres gdzie będzie
przeprowadzona wizja Komisji).

Krótka charakterystyka ogrodu :
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................
Dane kontaktowe (niezbędne w celu ustalenia terminu wizytacji komisji):

1. Telefon……………………………………..
2. Email…………………………………………(opcjonalnie w zależności od preferowanego sposobu kontaktu)
Zgoda rodziców lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu
Proszę postawić dowolny znak w kratkach.
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem konkursu „Mój kwiatowy ogród”.
w Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka tj.
imienia nazwiska, miejsca zamieszkania, telefonu oraz adresu email w celu realizacji konkursu „ Mój kwiatowy
ogród”.
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas konkursu oraz imienia,
nazwiska jako podpisu pod zdjęciem działki/ogrodu przez Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie na stronie
internetowej UG Rejowiec Fabryczny, profilu FB GOK w Pawłowie, profilu FB Urzędu Gminy Rejowiec
Fabryczny, oraz prasie lokalnej w celu promocji Konkursu.
………. …………………………………………………..
Data, podpis rodzica/opiekuna uczestnika

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że:
1.Administratorem danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie; ul. Lubelska 23 A, 22-170 Pawłów;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem IODO@zeto.lublin.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu „ Mój kwiatowy ogród” na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a RODO. tj. zgoda.
W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody dane zwycięzców Konkursu tj.: imię, nazwisko, wizerunek będą
zamieszczone w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny, na profilu FB GOK
w Pawłowie oraz na profilu FB Gminy Rejowiec Fabryczny, w celu promocji Konkursu.
4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa.
5. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji i promocji Konkursu „ Mój kwiatowy ogród”.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych
oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

