Biała Piska, …… 2019 r.
KARTA ZGŁOSZENIA
I Gminny Dzień Talentu

Imię i nazwisko/nazwa grupy …...............................................................................................
Placówka delegująca lub jeśli zgłoszenie jest prywatne, adres zgłaszającego:
…...................................................................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika lub nazwa zespołu (liczba osób) ….................................................
…...................................................................................................................................................
Kategoria konkursowa …...........................................................................................................
Tytuł, autor prezentowanego dzieła …......................................................................................
…....................................................................................................................................................
Krótka informacja o osiągnięciach (sukcesach) uczestnika, zespołu
…....................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................
Dostarczone organizatorowi materiały, akcesoria, podkłady muzyczne, obrazy, itp.:
…....................................................................................................................................................
Wymagania techniczne uczestnika od organizatora:
…....................................................................................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz dane kontaktowe (tel., adres mailowy)
…....................................................................................................................................................
*Wszystkie pola Karty Zgłoszenia powinny być wypełnione i czytelne

….......................................................................
Podpis opiekuna/nauczyciela , animatora
*w przypadku osoby dorosłej podpis zgłaszającego

….......... ...................................................
Podpis dyrektora inst. delegującej

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego
dziecka* ………………………………, w tym ujawniających wizerunek oraz imię i nazwisko w celu
i w zakresie niezbędnym do udziału w konkursie „I Gminny Dzień Talentu” organizowanym przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE
L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest ważna dla potrzeb niezbędnych do organizacji w/w konkursu.
Zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
* niewłaściwe skreślić

..…………………………………………
(data i podpis)

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
W związku z uczestnictwem w konkursie „I Gminny Dzień Talentu” organizowanym przez MiejskoGminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego
wizerunku/wizerunku mojego dziecka* w (literą X zaznaczyć właściwe):
□ publikacjach na stronie internetowej
□ audycjach telewizyjnych,
□ audycjach radiowych,
□ wydawnictwach, materiałach promocyjnych, gazetkach i broszurach
□ gablotach i tablicach ściennych
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 880). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym
czasie.
* niewłaściwe skreślić

..…………………………………………
(data i podpis)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE I UDOSTĘPNIENIE NADESŁANEJ PRACY
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i udostępnianie nadesłanej pracy przez Miejsko Gminny ośrodek
Kultury w Białej Piskiej w celu realizacji konkursu „I Gminny Dzień Talentu” oraz w materiałach
służących popularyzacji działań MGOK. Oświadczam, że zgłoszona praca jest wynikiem twórczości
własnej/mojego dziecka* nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych i nie została
zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce.
* niewłaściwe skreślić

..…………………………………………
(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w
Białej Piskiej (adres: ul. Sikorskiego 4, 12-230 Biała Piska, e-mail: mgokbialapiska@onet.eu,
telefon kontaktowy: 87 423 91 27).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych panem Maciejem Żołnowskim pod adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl, tel. 576 668 007.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji konkursu „I Gminny Dzień
Talentu”, w tym upublicznienia wizerunku.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem
konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie
zgodę do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana/dziecka danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. W związku z organizacją w/w konkursu dane
osobowe uczestników/zwycięzców mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także podawane
do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym jak również innym osobom na zlecenie MGOK
Biała Piska. Dane osobowe zostaną opublikowane w w/w miejscach (nieograniczony krąg odbiorców).
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Publikowanie danych osobowych w związku z w/w konkursem znajduje podstawę w zgodzie osoby,
której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie
jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne, przy czym
konsekwencją niepodania danych osobowych jest niezakwalifikowanie się do udziału w konkursie.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

________________________
podpis

