
Karta zgłoszenia do konkursu literackiego „KWIATKI JANA PAWŁA II”

organizowanego w dniach 01.07.2020 do 31.08.2020.

Dane uczestnika konkursu:

Imię i nazwisko ……………… 

Wiek ……………………

Telefon do uczestnika lub jego opiekuna ………………………………..

E-mail do uczestnika lub jego opiekuna ……………………………….

Data zgłoszenia ………………………

Poniższe zgody są obowiązkowe do wzięcia udziału w konkursie:

Akceptuję Regulamin konkursu

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  /  danych  dziecka  zawartych

w  formularzu  konkursowym  przez  Organizatora  konkursu  w  celach  związanych  z  realizacją

konkursu, wyłonieniem zwycięzców, wręczeniem nagród i promocją działalności Organizatora oraz

przetwarzanie wizerunku (w celach archiwalnych). Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do

udziału w konkursie.

Podpis uczestnika konkursu / Podpis opiekuna uczestnika, który nie ukończył 13 roku życia:

________________________________________________

 Tak   Nie Wyrażam  zgodę  na  zamieszczenie  mojego  wizerunku  /  wizerunku  dziecka

utrwalonego podczas konkursu oraz wręczenia nagród w serwisie Facebook, YouTube oraz Blogu

Oddziału dla Dzieci i Młodzieży.

Podpis uczestnika konkursu / Podpis opiekuna uczestnika, który nie ukończył 13 roku życia:

________________________________________________

Podanie danych jest dobrowolne i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i danych osobowych dziecka
oraz ich poprawienia.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie przy Rynek Główny 17, 43-600
Jaworzno. Organizator pozyska od Uczestników tylko niezbędny do realizacji wydarzenia zakres danych osobowych. Dane mogą być
udostępniane podmiotom zapewniającym prawidłowe działanie strony www. 
Dane  będą  przetwarzane  w  czasie  realizacji  konkursu  oraz  przechowywane  zgodnie  z  obowiązująca  w  Bibliotece  Instrukcją
Kancelaryjną tj  5  lat  kalendarzowych po roku w którym zakończono konkurs.  W związku z  wyrażeniem zgody na publikację
wizerunku dane będą przetwarzane do czasu usunięcia zdjęć przez Administratora lub do czasu wycofania zgody., bez wpływu na
zgodność  przetwarzania  danych  przed  wycofaniem  zgody.  Uczestnikowi  przysługuje  prawo  dostępu  do  danych  osobowych,
aktualizacji  danych osobowych,  ograniczenia  przetwarzania  danych,  usunięcia  danych,  przenoszenia  swoich danych,  wniesienia
sprzeciwu na  dalsze  ich  przetwarzanie  oraz  wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego tj.  do  Prezesa  Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela
Inspektor Ochrony Danych, e-mail iod@biblioteka.jaw.pl. Informujemy, że zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie
przez  wysłanie  wiadomości  e-mail  na  adres  iod@biblioteka.jaw.pl,  lub  listownie  i  osobiście  pod  adresem  siedziby
Administratora danych: Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z
dnia 10 maja  2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 r . poz.1000 z późn. zm.) oraz  Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Podpis uczestnika konkursu / Podpis opiekuna uczestnika, który nie ukończył 13 roku życia:

________________________________________________
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