DOM KULTURY
ŁAPY, UL. MATEJKI 19,
GMINNY INTERNETOWY
KONKURS ARTYSTYCZNY
„Witaj Wiosno!”
KARTA ZGŁOSZENIA

1. Imię i nazwisko uczestnika………………………………………………………………….
2. Wiek uczestnika ……………………………………………………………….
3. Kategoria wiekowa…………………………………………………………………………….
4. Miejscowość, ………….………………………………………………………
5. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna …………………………………………………………..
6. Telefon do rodzica/opiekuna, email. ……………………………..........................................
7. Tytuł utworu…………………………………………………………………………………
8. Autor………………………………………………………………………………………...
9. Nagranie zostało wykonane dnia…………………………..w……………………………...
10. Adres, na który może zostać wysłana nagroda……………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Gminnego Internetowego Konkursu
Artystycznego „Witaj Wiosno!” i w pełni akceptuję jego treść.

………………………………
miejscowość, data

………………………………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

DOM KULTURY
ŁAPY, UL. MATEJKI 19,

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………, oświadczam, że:
1) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………1, którego
jestem rodzicem/opiekunem prawnym w Gminnym Internetowym Konkursie Artystycznym
„Witaj Wiosno!” organizowanym przez Dom Kultury w Łapach;
2) Przesłany przeze mnie film jest mojego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich;
3) Zezwalam na przetwarzanie podanych w karcie zgłoszenia danych osobowych:
a) dziecka– w celach związanych z udziałem w Konkursie, w tym umożliwienia uczestnikowi
udziału w Konkursie, wyłonienia zwycięzcy, promocji Konkursu oraz publikacji wizerunku
dziecka utrwalonego na filmie na stronach internetowych Domu Kultury w Łapach oraz na
Portalach Społecznościowych, na których Dom Kultury w Łapach posiada konto
b) własnych – w celu dokonania zgłoszenia dziecka do udziału w Konkursie i odbioru nagrody
w imieniu laureata
1) Wyrażam zgodę na bezterminowe i nieodpłatne wykorzystanie filmu na następujących polach
eksploatacji:
a)

przygotowanie, wydruk i publiczne rozpowszechnianie przez Organizatora

informacji o Konkursie i materiałów promocyjnych z wykorzystaniem filmu,
b)

wykorzystanie i publikacja w zapowiedziach dotyczących Konkursu i w jego

wynikach, we wszelkich mediach oraz dla celów promocyjnych na stronie internetowej
Organizatora i w mediach społecznościowych, na których Organizator ma konto,
utrwalanie, obróbka, powielanie i archiwizacja w celach promocyjnych i dokumentacyjnych
Organizatora, a także nieodpłatne i bezterminowe zezwolenie na dokonywanie przez Organizatora
opracowania przesłanego filmu, obejmujące również prawo korzystania i rozpowszechniania
takiego opracowania.
.....................................................
miejscowość, data

1 Wpisać imię i nazwisko dziecka

………………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

DOM KULTURY
ŁAPY, UL. MATEJKI 19,
1.

2.
3.

4.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w Domu Kultury w Łapach, Matejki 19,18-100 Łapy
Strony zobowiązują się do przestrzegania przy realizacji przedmiotu Umowy wszystkich postanowień zawartych w
obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych osobowych, w tym w szczególności w Rozporządzeniu 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).
W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją niniejszej umowy, w razie zaistnienia ko nieczności, strony zawrą odrębną umowę o przetwarzanie danych osobowych lub w stosownych przypadkach zostanie nadane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron udostępniane
wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania
niniejszej Umowy przekazywane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu Stron. Udostępnione dane kontakto we mogą obejmować: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i numer telefonu, stanowisko. Każda ze Stron
będzie administratorem danych osobowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się w związku z tym do przekazania w imieniu drugiej Strony wszystkim osobom, których dane jej udostępniła, informacji, o których mowa w art. 14 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.
Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (zwanego dalej RODO):
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach, ul. Matejki 19, 18-100 Łapy, tel.
85 715 23 00, fax: 85 875 18 54, email: sekretariat@dklapy.pl, www.dklapy.pl/kontakt/.
2) Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w spra wach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty
elektronicznej pod adresem: iod@dklapy.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji umowy oraz kontaktu związanego z realizacją umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) rachunkowości oraz w celach podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na
podstawie przepisów prawa.
2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów
oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji.
3) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) sprostowania danych;
b) usunięcia danych;
c) ograniczenia przetwarzania danych;
d) przenoszenia danych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
1) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym
zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania.
Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
3) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o
którym mowa w art. 22.

…………………………...
data, miejscowość

…………………………………………
czytelny podpis

