Karta zgłoszenia
Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania
„Magia Sonetów Jana Kasprowicza”
1. Nazwisko uczestnika
.……………………………………………………………………………………………
2.Szkoła zgłaszająca
nazwa szkoły………………………………….
nauczyciel/opiekun…………………………...
klasa………………….
wiek uczestnika…………
adres e-mail do kontaktu ………………………..
telefon do kontaktu nauczyciela/opiekuna ……………………………..
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania
„Magia sonetów Jana Kasprowicza”

………………………………………………………………………………
podpis uczestnika pełnoletniego / rodzica/

opiekuna prawnego

Załącznik nr 1
ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA

Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania „Magia Sonetów Jana Kasprowicza”
Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy …………………………………………………………..
(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu) zwanego/ej dalej „Uczestnikiem konkursu”,
niniejszym wyrażam zgodę na jego udział w konkursie.
Oświadczam, że zgłoszone nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz Uczestnika konkursu danych osobowych przez Młodzieżowy
Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, na potrzeby udokumentowania przebiegu konkursu, jak
i innych działań promocyjnych dotyczących konkursu.
Oświadczam także, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.
Brak wyrażenia zgody na udział w konkursie, brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Uczestnika konkursu lub jego przedstawiciela ustawowego są równoznaczne z bezskutecznością zgłoszenia.

……………………………………..
(data, podpis przedstawiciela ustawowego)

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA
Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania „Magia Sonetów Jana Kasprowicza”

Oświadczam, że zgłoszony utwór nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób
trzecich. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych
tj. Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu ul. Najświętszej Marii Panny
14-16, 88-100 Inowrocław, na potrzeby udokumentowania przebiegu konkursu, jak i innych działań
promocyjnych dotyczących konkursu.
Oświadczam także, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej przetwarzania danych
osobowych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu jest
równoznaczne z bezskutecznością zgłoszenia.

……………………………………………….
(data, podpis uczestnika konkursu – imię i nazwisko)

Załącznik nr 3

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wymogami 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu informuje o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Uczestnika konkursu oraz o przysługujących
prawach z tym związanych.
1. Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu
ul. Najświętszej Marii Panny 14-16, 88-100 Inowrocław.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza
Korczaka w Inowrocławiu jest zgoda osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia
nr 2016/679).
3. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod adresem: ul. Najświętszej Marii Panny 14-16,
88-100 Inowrocław tel. 52 3070170
4. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem mailowym
inspektor@mdk-inowroclaw.pl
5. Pani/Pana* dane osobowe oraz dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, w tym do udostępnienia na stronie internetowej
www.mdkinowroclaw.pl imienia i nazwiska uczestnika oraz wizerunku w relacji promocyjnej konkursu.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 5, odbiorcami Pani/Pana*
danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika konkursu są MDK im. J. Korczaka w Inowrocławiu
7. W zakresie odnoszącym się do Pani/Pana* lub Uczestnika konkursu danych osobowych przetwarzanych na
potrzeby konkursu posiada Pani/Pan* prawo do żądania dostępu do treści danych; sprostowania danych;
usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
przenoszenia danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu. Dane
osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Panu* przysługuje prawo wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana* lub
Uczestnika konkursu danych osobowych do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych.

