FORMULARZ ZGŁOSZENIWY DO KONKURSU
Zrób to ze mną mamo- tato. Nadaj drugie życie odpadom.”

Imię i nazwisko uczestnika –dziecka…………………………………………
Imię i nazwisko uczestnika osoby dorosłej…………………………………..
Dane kontaktowe:
-adres zamieszkania ……………………………………………..……………
-nr telefonu ……………………………………………………………………
Nazwa przedmiotu z recyklingu………………………………..…………………
Krótki opis wykonanego przedmiotu
…………………………………………………..……………………………..
……………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
1.Oświadczam, że wraz z moją rodziną jestem autorem zgłoszonej pracy konkursowej oraz, że nie narusza ona
jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
2.Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu.
3.Wyrażam zgodę na przeniesienie autorskich praw do zgłoszonej na konkurs pracy na Organizatora na
warunkach określonych w Regulaminie konkursu.
4.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na
potrzeby przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2018 r., poz. 1000) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu, wyłonienia
zwycięzcy i przyznania nagrody przez Organizatora.
5.Oświadczam, że wraz z moją rodziną biorącą udział w konkursie jesteśmy mieszkańcami Gminy Rejowiec
Fabryczny.
6.Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym dziecka biorącego udział w konkursie.
7.Wyrażam zgodę na publikację pracy konkursowej na profilu FB GOK w Pawłowie

…………………………………………………………………………………………………………….…
Czytelny podpis uczestnika konkursu/ opiekuna prawnego reprezentującego rodzinę.

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 „Zrób to ze mną mamo, tato.
Nadaj drugie życie odpadom” na podstawieart. 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.
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.

