Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA
POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

„Kujawska wieś – realistyczny obraz wsi z cyklu sonetów”
Jana Kasprowicza

1.

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
………………………………………………………………………………………………..............................

2.

KLASA
……………………………………………………………………………………………..................................

3.

NAZWA PLACÓWKI REKOMENDUJĄCEJ
……………………………………………………………………………………………..................................

4.

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/ INSTRUKTORA/ OPIEKUNA PRAWNEGO/ RODZICA
……………………………………………………………………………………………..................................

5.

DOKŁADNY ADRES PLACÓWKI REKOMENDUJĄCEJ PRACE LUB RODZICA/OPIEKUNA
(gdy praca jest wysyłana indywidualnie)
………………………………………………………………………………………………..............................

6.

TELEFON, MAIL PLACÓWKI REKOMENDUJĄCEJ PRACĘ/ OPIEKUNA PRAWNEGO/
RODZICA

TEL. ………………………………………..
E-MAIL …………………………………….

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIA, ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH,
PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE ORAZ WIZERUNEK
Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z regulaminem Powiatowego Konkursu Plastycznego „Kujawska wieś realistyczny
obraz wsi z cyklu sonetów” Jana Kasprowicza i akceptuję jego warunki.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział
1. Imię i nazwisko : ...................................................................................................................................................
2. Adres: ....................................................................................................................................................................
3.Telefon/mail rodzica/opiekuna prawnego/uczestnika ...........................................................................................
w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Kujawska wieś realistyczny obraz wsi z cyklu sonetów” Jana Kasprowicza,
organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu
ul. Najświętszej Marii Panny 14 – 16, 88 – 100 Inowrocław.
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/ mojego dziecka*, 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 i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych do celów związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją.
5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie wizerunku
mojego/mojego dziecka* i wykonanej samodzielnie pracy plastycznie z podaniem przez MDK danych osobowych
autora, które zostaną zamieszczone obok pracy plastycznej celem zorganizowania wystawy prac przez
Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust.
1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 666, z póź.
zm.).
6. Wyrażam zgodę na wykonanie fotografii, oraz nagrania wystawy prac konkursowych zorganizowanej przez
Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu oraz wyrażam zgodę
na umieszczenie ich w serwisach internetowych Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka
w Inowrocławiu i Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Fotografie zostaną również wykorzystane
w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych.
7. Oświadczam, iż zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również roszczeń
o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), względem organizatorów Powiatowego Konkursu Plastycznego
„Kujawska wieś realistyczny obraz wsi z cyklu sonetów” Jana Kasprowicza z tytułu wykorzystywania, w tym
rozpowszechniania mojego imienia i nazwiska, wizerunku, wypowiedzi oraz dokonanego artystycznego
wykonania na potrzeby wymienione w niniejszym oświadczeniu, chyba że naruszenie praw przez organizatorów
nastąpi z winy umyślnej.
* skreślić niewłaściwe
Składając poniższy podpis, oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszego oświadczenia, zgody
i ją akceptuję.
…........................................................
Miejscowość, data

…......................................................................
Czytelny podpis (imię i nazwisko) przedstawiciela
ustawowego (rodzica)/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W KONKURSIE

Przyjmuję do wiadomości że: zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/37
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL):
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych: dot. Rodzica /Prawnego opiekuna/ dziecka biorącego udział
w konkursie jest dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka ul. Najświętszej Marii Panny
14-16, 88-100 Inowrocław, tel. 52 3070170, mail: sekretariat@mdk-inowroclaw.pl
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w naszej placówce możliwy jest pod adresem e-mail:
inspektor@mdk-inowroclaw.pl
c) Dane zbierane są w celu przeprowadzenia konkursu.
d) Dane osobowe uczestnika/ wyrażającego rodzica zgodę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt RODO
(tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej licznie
określonych celów) i zgodnie z treścią RODO. o ochronie danych w celu przeprowadzenia konkursu.
e) Pan/i /uczestnik konkursu posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
f) Rodzicom/ prawnym opiekunom/pełnoletnim uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
g) Dane osobowe osób wyrażających zgodę na udział w konkursie będą przechowywane przez Młodzieżowy Dom
Kultury przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach celów archiwizacji. Pani/Pana dane osobowe będą również przechowywane
do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w opisanym wyżej celu. Dane zostaną również
usunięte, gdy nie będą już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

