Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA
do Konkursu „Mistrz szyfrowania”

Imię i nazwisko

Wiek

Data udziału w warsztatach

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że:
- zapoznałem/am się z informacjami przekazanymi mi w tym dokumencie i są one dla mnie w pełni zrozumiałe;
- zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu;
- wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie imienia i nazwiska, numeru
telefonu) uczestnika Konkursu;
- wyrażam/nie wyrażam* zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika, w szczególności utrwalonego na
zdjęciach i materiałach filmowych do celów promocyjnych.
Zgodnie z art. 13 ustęp 1 i 2, w celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.
z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informuję co następuje:
1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego, ul. Legionów 28, 86-300 Grudziądz, e-mail:
bibl@grudziadz.pl.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: bibl.iod@grudziadz.pl.
3. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w związku z wyrażoną przez państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i służą do następujących
celów:
- związanych bezpośrednio z konkursem (przyjęcie pracy konkursowej, rozwiązanie konkursu) na podstawie RODO, ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych;
- w celu promocji konkursu i wizerunku na podstawie RODO, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
- w celu archiwizacji.
4. Dane osobowe uczestnika: imię, nazwisko, wiek, telefon kontaktowy/mail rodzica/opiekuna prawnego będą przetwarzane zgodnie
z przepisami RODO i ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).
5. Dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, chyba że podlegają upublicznieniu i tym
samym są ogólnie dostępne.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących w Polsce przepisów prawa archiwizowania dokumentacji (3 lata).
8. Uczestnik za pośrednictwem rodzica/opiekuna prawnego ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa
do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie.

…………………………………..
(Miejscowość, data)

* niepotrzebne skreślić

……………………………………………………...
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

