Zgłoszenie uczestnictwa
w Konkursie rysunkowym „Moje życie, moja historia”
Radomsko, dnia…………………………......
Imię i nazwisko uczestnika konkursu …………………………………………………………..................................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osoby niepełnoletniej) …………………..................
Wiek uczestnika konkursu …...................................................................
Numer telefonu uczestnika (w przypadku osoby niepełnoletniej rodzica/opiekuna prawnego) ………………....
Adres zamieszkania …........................................................................................................................................
Ja

niżej

podpisany/a

wyrażam

zgodę

na

mój

udział

oraz/lub

udział

mojego

dziecka

…..................................................... (w przypadku osoby niepełnoletniej) w Konkursie plastycznym pod
hasłem „Moje życie, moja historia”.
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu.
Wyrażam*/ Nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie ma rzecz dzieci „Pomagajmy
razem” moich oraz/lub mojego dziecka…................................................ danych osobowych zawartych
w formularzu zgłoszeniowym w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem w/wym. konkursu.

…………………………………………………….
czytelny podpis uczestnika
(w przypadku osób niepełnoletnich rodzica/opiekuna prawnego)
* Niepotrzebne skreślić
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1) dalej RODO
informuję, iż:
1.
administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz dzieci „Pomagajmy razem” z siedzibą w
Częstochowie, ul. Jasnogórska 34;
2.
dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu plastycznego na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda uczestnika oraz/lub rodzica/opiekuna prawnego);
3.
dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
4.
ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych swoich oraz/lub dziecka oraz ich sprostowania,
żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5.
ma Pan/i prawo do: wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;
6.
podanie przez Pana/Panią swoich oraz dziecka danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek
niezbędne do udziału w/wym. Konkursie. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w Konkursie
plastycznym;
7.
dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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