KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
W REGIONALNYM KONKURSIE LEGEND, BAŚNI, PODAŃ "LEGENDY JURY"
uczestnik małoletni
(drukować dwustronnie!)
Po zapoznaniu z regulaminem Regionalnego Konkursu Legend, Baśni, Podań „Legendy Jury” zgłaszam
udział w Konkursie:
Imię i nazwisko

……………………….…………………………………………….………………..…….….………………………

Telefon kontaktowy(1) ……………………………………………………………………………………………………..….………………
Adres e-mail(1)

.………………………………………………………………………………………………………………………..

Tytuły nadesłanych legend, baśni, podań
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zapis dokonany: (proszę zaznaczyć)

□ w gwarze

Źródło pochodzenia legendy, baśni, podania: (proszę zaznaczyć)
□ z przekazu ustnego

□ języku literackim

□ z literatury(proszę podać tytuł i autora książki)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nadesłany zapis legendy, baśni, podania zaprezentuję podczas JURA ROK FESTIWAL: (proszę zaznaczyć)
□ osobiście
□ przez osobę trzecią
*Baśnie, podania, legendy, pochodzące z przekazu ustnego, nie są objęte majątkowym prawem autorskim, co oznacza
że można je swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać.
*Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego nazwiska, jako osoby dokonującej zapisu baśni, podania, legendy.
*Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji i przetwarzania prac konkursowych w celu upowszechnienia
jurajskich legend, baśni, podań oraz ochrony i upowszechnienia lokalnej gwary.
*Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

(1) W przypadku osoby nieletniej proszę podać telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego
(2) Zgoda wymagana aby uczestnik mógł wziąć udział w konkursie
(3) Zgoda opcjonalna. Jeśli brak zgody, uczestnik może wziąć udział w konkursie

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA MAŁOLETNIEGO (2)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów zgodnych
z regulaminem Regionalnego Konkursu Legend, Baśni, Podań „Legendy Jury” przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, a ich przetwarzanie odbywa się w celu
organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Regionalnego Konkursu Legend, Baśni, Podań „Legendy Jury” zgodnie
z regulaminem, w tym wydania nagród (Jeśli Laureat nie będzie obecny podczas uroczystości finałowej i wręczenia nagród,
wówczas organizatorzy skontaktują się w celu ustalenia terminu odbioru nagrody lub przekażą nagrodę pieniężną na konto
Laureata).Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści danych osobowych mojego dziecka, prawo ich
poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych. Przysługuje mi prawo
do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane, o których mowa w karcie będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

.........................................................................
Data

.........................................................................
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA MAŁOLETNIEGO (3)
Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka
przez Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ul. Ogińskiego 13a 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 2017 r., poz. 880, z póź.
zm.).
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas uroczystości finałowej,
wręczenia nagród Regionalnego Konkursu Legend, Baśni, Podań „Legendy Jury”, są przechowywane w archiwum
Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, mogą zostać umieszczone w serwisach internetowych Regionalnego Ośrodka
Kultury w Częstochowie (www.rok.czestochowa.pl, www.facebook.com/ROKCzestochowa/ , serwis Youtube - kanał:
rokczestochowa) oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych. Zgoda ta jest rozszerzona także
na Współorganizatora związanego z tym Konkursem, w szczególności Województwo Śląskie oraz Gminę Poczesna.

.........................................................................
Data

.........................................................................
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ KONKURSU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ LUB POPRZEZ SMS(3)
Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji dotyczących organizacji Konkursu przez Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą
w Częstochowie (42-200) przy ul. Ogińskiego 13a. drogą elektroniczną, telefoniczną lub poprzez SMS zgodnie ustawą z dnia
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219).

.........................................................................
Data

.........................................................................
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Administratorem danych osobowych podanych przez uczestnika w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ul. Ogińskiego 13a. Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, a ich przetwarzanie odbywa się w celu organizacji, przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia Regionalnego Konkursu Legend, Baśni, Podań „Legendy Jury” zgodnie z regulaminem, w tym ocena nadesłanych tekstów
i sporządzenie protokołu przez powołane Jury, przygotowanie dyplomów i wydanie nagród. Dane osobowe laureatów, których nagrody będą
ufundowane przez sponsorów Konkursu, będą udostępnione upoważnionym przedstawicielom sponsorów w celu wydania nagród.
Jeśli Laureat będzie nieobecny podczas uroczystości finałowej i wręczenia nagród, wówczas organizatorzy skontaktują się w celu ustalenia
terminu odbioru nagrody lub przekażą nagrodę pieniężną na konto Laureata. W tym celu należy wyrazić zgodę na przesyłanie informacji
dotyczącej Konkursu drogą elektroniczną, telefoniczną lub poprzez SMS.
Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na chwilę rozpoczęcia Konkursu jest nim
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem
ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie:
e-mail: iodo@rok.czestochowa.pl

Wypełnić tyko w wypadku gdy praca jest zgłaszana przez inną osobę niż uczestnik konkursu
/gdy uczestnik konkursu nie jest osobą pełnoletnią./

Dane kontaktowe instruktora / nauczyciela przygotowującego uczestnika

Imię i nazwisko

……………………………………………………………...…………………………………………………………..………...

Adres e-mail

………………………………………………………...…………………………………………………..……………………...

Telefon kontaktowy

………………………………………………………………………………………………………..………………...………...

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów
zgodnych z regulaminem Regionalnego Konkursu Legend, Baśni, Podań „Legendy Jury” organizowanym przez
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do
treści swoich danych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
przeniesienia danych. Przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane, o których mowa w karcie będą przetwarzane
do czasu wycofania zgody.

.........................................................................
Data

.........................................................................
Czytelny podpis instruktora / nauczyciela

Administratorem danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922 z póź. zm.). jest Regionalny Ośrodek Kultury
z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ul. Ogińskiego 13a. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie
odbywa się w celu organizacji Regionalnego Konkursu Legend, Baśni, Podań „Legendy Jury”. Dane, o których mowa
w karcie będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się
z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych
oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail:
iodo@rok.czestochowa.pl Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (na chwilę rozpoczęcia Konkursu jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ KONKURSU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ,
TELEFONICZNĄ LUB POPRZEZ SMS
Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji dotyczących Konkursu przez Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w
Częstochowie (42-200) przy ul. Ogińskiego 13a. drogą elektroniczną, telefoniczną lub poprzez SMS zgodnie
ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219).

.........................................................................
Data

.........................................................................
Czytelny podpis instruktora / nauczyciela

