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______________________________
podpis nauczyciela i pieczęć szkoły
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Konkursu.
Jestem opiekunem prawnym i wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika) w konkursie recytatorskim „W jesieni tyle skrzypiec”, organizowanym przez
CKiBP Gminy Suchy Las.
* ………………………………………………………………….(data i podpis rodzica/opiekuna ustawowego)
Jako opiekun prawny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ………………(imię i nazwisko
uczestnika) przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Suchy Las, w celu udziału w konkursie, a w
przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia prac wyrażam zgodę na:
a) wykorzystanie wizerunku
b) przetwarzanie danych osobowych ………………(imię i nazwisko uczestnika) przez Centrum Kultury
i Bibliotekę Publiczną Gminy Suchy Las
do promocji, reklamy Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przygotowania materiałów elektronicznych
i drukowanych związanych z Konkursem.
* ………………………………………………………………….(data i podpis rodzica/opiekuna ustawowego)

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będą
przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu oraz rozpatrywania
reklamacji Uczestników Konkursu. Dane nagrodzonych i wyróżnionych Uczestników
Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora także do promocji, reklamy Konkursu,
ogłoszenia wyników Konkursu, przygotowania materiałów elektronicznych, drukowanych
związanych z Konkursem. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni
skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu
ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. z 1997 r., Nr 133, poz. 883), a po 25.05.2018 r.
będzie administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Podanie danych jest
dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 25 lat licząc od dnia
zakończenia konkursu.
Uczestnik, a w przypadku Uczestników którzy nie ukończyli 18 lat także opiekunowie
prawni, w związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestników
może żądać:
a) dostępu do danych osobowych go dotyczących
b) ich sprostowania,
c) ich usunięcia lub
d) ograniczenia ich przetwarzania.
Opiekun prawny ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika w dowolnym momencie, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
*wypełnić w przypadku uczestnika małoletniego i/lub nieposiadającego pełnej zdolności do
czynności prawnych

_____________________________________
czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

