
Załącznik 1.

Karta zgłoszenia

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………
(imię i nazwisko)

w  Konkursie  plastycznym  „Wszystkie  uzależnienia  niszczą  nasze  marzenia”  organizowanym

przez Gminną Komisję rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Gminie w Mierzęcicach oraz

Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach.

Kategoria wiekowa ……………………………………………………………………………………….

Nr kontaktowy …………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………

Informuję, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie
zawartych tam danych osobowych mojego dziecka w związku z realizacją Konkursu.
Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  opublikowanie  pracy  mojego  dziecka,  wraz  z  podaniem  imienia,
nazwiska i wieku, w materiałach Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach (fanpage oraz strona
internetowa Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach), na stronie internetowej Urzędu Gminy w
Mierzęcicach, w artykule w gminnym biuletynie „Panorama”.

KLAUZULA INFORMACYJNA
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 (zwanej dalej RODO)  Gmina Mierzęcice oraz Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach informują, że:
1. Administratorami Danych Osobowych są Gmina Mierzęcice, 42-460 Mierzęcice, ul. Wolności 95, zwana dalej Gmina Mierzęcice,

tel. 32 288 79 00, e-mail: gmina@mierzecice.pl oraz   Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach, 42-460 Mierzęcice, ul. Wolności
102A, zwany dalej Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach; tel. 32 288 70 82, e-mail: gok@mierzecice.pl;

1. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych): e-mail: iodo@marwik-
poland.pl;

2. Pani/Pana dziecka dane osobowe  przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu plastycznego „Wszystkie uzależnienia niszczą nasze
marzenia” przez Gminę Mierzęcice  oraz Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach  zgodnie z udzieloną zgodą  na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a RODO;

3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby fizyczne i podmioty prawne mające dostęp do portalu Facebook;
4. Dane osobowe Pani/Pana będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ze względu na położe-

nie serwisu Facebook;
5. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku;
6. Posiada Pani/Pan  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego doko-

nano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa;
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest potwierdzeniem  zgody na przetwarzanie danych osobowych;
10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;
11. Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe

zostaną zebrane.

………………………………………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)


