Załącznik nr 1
do Regulaminu: Plakat
„230 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja”
KARTA ZGŁOSZENIA – KONKURS: Plakat - „230 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja”
1. Tytuł pracy
2. Imię i nazwisko autora pracy
3. Gmina zamieszkania autora pracy
4. Wiek
5. Numer telefonu rodzica lub opiekuna prawnego
6. Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego

ZGODA
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ............................................................ (imię i nazwisko)
w konkursie pn. Plakat - „230 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja” organizowanym przez Gminny Ośrodek
Kultury w Brójcach w m-cu kwiecień-maj 2021 r.
Niniejszym :
1. wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych mojego syna/córki:
…...................................................…... (imię i nazwisko dziecka):
– imienia i nazwiska dziecka wraz z danymi rodzica TAK/NIE*
– podania gminy zamieszkania TAK/NIE*, numeru telefonu TAK/NIE*
– wizerunku TAK/NIE*
– prac konkursowych mojego dziecka TAK/NIE*
2. wyrażam zgodę na kontakt z rodzicem/ opiekunem w związku z udziałem dziecka w konkursie TAK/NIE*
3. wyrażam zgodę, w związku z wydarzeniami związanymi z uczestnictwem dziecka
w konkursie
i informowaniu o jego wynikach, na:
- umieszczaniu informacji dotyczących mojego dziecka na stronie internetowej GOK Brójce (www.gok.brojce.pl )
TAK/NIE*
- umieszczaniu informacji dotyczących mojego dziecka na portalu społecznym Facebook (Portal Informacyjny
Gminy Brójce) TAK/NIE*
- umieszczaniu informacji dotyczących mojego dziecka w materiałach promocyjnych, reklamowych
i marketingowych GOK Brójce TAK/NIE* oraz Gminy Brójce TAK/NIE*
- umieszczaniu informacji dotyczących mojego dziecka w mediach (prasa, telewizja) zgodnie z ustawą z dnia
4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j.) TAK/NIE*

4. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez GOK w Brójcach zdjęć oraz filmów zawierających
wizerunek
mojego
dziecka
zarejestrowany
w
trakcie
uczestnictwa
w
konkursie
pn. Plakat - „230 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja” dowolną techniką zapisu i wykorzystania
zarejestrowanego materiału do celów promocji działań GOK w Brójcach oraz Gminy Brójce, w każdej formie
zgodnej z prawem TAK/NIE*
Niniejsze oświadczenie jest zezwoleniem w rozumieniu art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany/a, iż mam prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę,
a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie w/w zgody
przed jej wycofaniem.
Oświadczam, że nie ma/ są przeciwwskazań/nia ograniczeń/ ograniczenia do uczestnictwa dziecka
…............................................ (imię i nazwisko) w konkursie.

Oświadczam, że:
– zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i w pełni zgadzam się z jego postanowieniami.
– zgłoszona praca jest autorstwa mojego dziecka i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

………....................................
data, podpis rodzica/opiekuna
* niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pana/Pani oraz dziecka ….....................……………….....(imię i nazwisko dziecka) danych
wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku jest Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Brójcach
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego
imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących
Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod
adresem email kontakt@iszd.pl
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział Pana/Pani/dziecka w konkursie
pn. Plakat - „230 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja”organizowanym w m-cu kwiecień-maj 2021r.
4. W związku z organizacją konkursu pn. Plakat - „230 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja” administrator
przetwarza dane osobowe uczestników i rodziców opiekunów prawnych:
a) imię i nazwisko uczestnika wraz z powiązanymi z nim danymi osobowymi rodzica/ opiekuna w celu udziału w
konkursie i kontaktu z rodzicem w związku z udziałem w konkursie – na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO;
b) imię i nazwisko uczestnika, gminę zamieszkania, wizerunek w celu informowania przez administratora o
organizacji konkursu pn. Plakat - „230 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja”, udziale dziecka w konkursie
i jego wynikach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym
do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może
przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są szczególne
przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy
powierzenia danych do przetwarzania.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka, przysługują Pani/Panu, z wyjątkami
zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
- dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
- żądania ich sprostowania,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą
elektroniczną kierując korespondencję na adres kontakt@iszd.pl
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.
10. Pani/Pana dane oraz dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, licząc od początku roku następującego po roku,
w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych . W przypadku wizerunku uczestników

konkursu, dane przetwarzane będą do momentu odwołania zgody.
........................................................
miejscowość, data

...............................................................
Czytelny podpis rodzica/opiekuna

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na udział i akceptuję Regulaminu konkursu Plakat - „230. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja”
organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich/mojego dziecka/podopiecznego zawartych w Karcie Zgłoszenia. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak
brak zgody uniemożliwi udział w konkursie.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka/podopiecznego.** przez Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach w celu
udziału w konkursie Plakat - „230. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja” oraz materiałach promujących ( ulotki, informatory) działalność kulturalną
GOK w Brójcach
Nie wyrażam zgody na wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka/podopiecznego.** przez Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach w celu
udziału w konkursie Plakat - „230. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja” oraz materiałach promujących ( ulotki, informatory) działalność kulturalną
GOK w Brójcach
Oświadczam, jako uprawniony autor/przedstawiciel ustawowy autora, że przenoszę nieodpłatnie na Organizatora – przez Gminny Ośrodek Kultury w
Brójcach autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa zależne na następujących polach eksploatacji: a) rozpowszechnianie, przystosowanie,
publikowanie pracy i jej zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu; b) publiczne wystawienie pracy i jej wykorzystanie w środkach masowego
przekazu przez Organizatora / prasa, internet, telewizja, wydawnictwa etc./; c) wykorzystanie we wskazanym wyżej zakresie nadesłanej pracy przez podmioty
współpracujące z Organizatorem. Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi przechodzą na Organizatora w momencie podpisania
niniejszej klauzuli informacyjnej. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016 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,
i zgodnie Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
……………………………
podpis

