Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu kolęd i pastorałek

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK

1. a. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:
........................................................................................................... (imię i nazwisko dziecka)
1.b.

* Oświadczam, że zgłaszam swój udział ……………………………….……………
( imię i nazwisko)

w konkursie Kolęd i Pastorałek organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury
w Goleszowie.
2. Imię i nazwisko wykonawcy nagrania
.....................................................................................................................................................
3. Tytuł wykonywanego dzieła i autor tekstu:
.....................................................................................................................................................
4. Adres mailowy na który zostaną wysłane wyniki konkursu lub nr telefonu
....................................................................................................................................................
5. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu zamieszczonym na stronie
internetowej Organizatora (www.goleszow.com.pl) i w pełni go akceptuję.
6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego/mojego
dziecka, które wiąże się z moim/jego udziałem w ww. konkursie. Przesłane nagranie z moim
występem/ występem dziecka wraz z moimi /jego danymi osobowymi zostanie udostępnione
na portalu społecznościowym Facebook (fanpage GOK w Goleszowie) oraz na stronie
internetowej Organizatora: www.goleszow.com.pl w celu wyłonienia laureatów za pomocą
głosowania użytkowników.
7. Zostałem(am) poinformowany(a), że udzielenie zgody jest dobrowolne i mogę wycofać
zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na odwrocie.

…………........……………....................…….
Data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego /uczestnika pełnoletniego

*Wypełnia pełnoletnia osoba zgłaszajaca swój udział w konkursie

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Państwa oraz dziecka danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury
w Goleszowie, reprezentowany przez Dyrektora. Dane kontaktowe: ul. Cieszyńska 25, 43-440
Goleszów. Tel. 334790521, e-mail: gok@goleszow.com.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@cuw.goleszow.pl
3. Państwa oraz dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do prawidłowego
przeprowadzenia organizowanego wydarzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO –
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, a także
w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na publikację wizerunku - na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a) RODO.
4. Państwa oraz dziecka dane będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, a także przez okres
wystąpienia możliwych roszczeń i obrony przed roszczeniami.
5. Odbiorcami danych osobowych będą Użytkownicy strony Internetowej Administratora:
www.goleszow.com.pl oraz Użytkownicy portalu społecznościowego Facebook (fanpage GOK),
którym Administrator udostępni wizerunek dziecka w związku z jego zgłoszeniem do udziału
w konkursie Kolęd i Pastorałek. Udostępnione nagrania mają na celu wyłonienie laureatów
konkursu.
6. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje
Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody.
8. W związku z tym, że organizowany konkurs polega na przesyłaniu przez rodziców/opiekunów
prawnych nagrań dzieci, a następnie w celu prawidłowej realizacji konkursu Organizator udostępnia
te nagrania wraz z danymi osobowymi na swojej stronie internetowej oraz na portalu
społecznościowym Facebook (fanpage GOK), podanie danych osobowych oraz przesłanie nagrania
dziecka jest niezbędne, aby móc wziąć udział w konkursie. Konsekwencją niepodania danych oraz
nieprzesłanie nagrania dziecka będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w konkursie.

