XXIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Papierowy Świat”
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO
(drukować dwustronnie!)
Po zapoznaniu się z regulaminem XXIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Papierowy Świat” zgłaszam
udział:

Imię i nazwisko

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

Adres szkoły lub instytucji

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

Kategoria wiekowa

……………………….. Miejscowość: …………….………………………….…………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w Karcie Zgłoszenia przez Gminny Ośrodek
Kultury w Dąbrowie Zielonej, (pl. Kościuszki 30) oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie (ul. Ogińskiego
13a), w celu organizacji i przeprowadzenia XXIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Papierowy Świat”
………………………………………….……………………………………
(data i czytelny podpis) * zgoda wymagana

Telefon kontaktowy(1) ……….………………….……………… e-mail(1): …….…………………………….………………………
Wyrażam zgodę na wysyłanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej, (pl. Kościuszki 30) drogą
elektroniczną, telefoniczną lub poprzez SMS (zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną) informacji dotyczących:

☐ uczestnictwa w konkursie,
☐ informacji dotyczących innych działań (wernisaży, konkursów, warsztatów itp.) organizowanych przez Gminny
Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej, *właściwe zaznaczyć

………………………………………….……………………………………
(data i czytelny podpis) * zgoda dobrowolna

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie mojego
wizerunku przez Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej, (pl. Kościuszki 30) oraz Regionalny Ośrodek Kultury
w Częstochowie (ul. Ogińskiego 13a), do celów promocyjnych Konkursu oraz Organizatorów, zgodnie z art. 81 ust.
1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas organizacji
konkursu oraz podczas uroczystości wręczenia nagród Laureatom, są przechowywane w archiwum Gminnego
Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej i Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, mogą zostać umieszczone
w serwisach internetowych organizatorów konkursu oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych
i publikacjach prasowych. Zgoda ta jest rozszerzona także na Partnerów, związanych z tym Konkursem,
w szczególności Województwo Śląskie.

………………………………………….……………………………………
(data i czytelny podpis) * zgoda dobrowolna

(1) W przypadku osoby nieletniej proszę podać telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją konkursu
jest:
- Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej, pl. Kościuszki 30
- Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a, prowadzącym
działalność statutową instytucji kultury / księga rejestru założona w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Śląskiego w dniu 13.IX.1999 r. nr RIK-D/11/99,3/,
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
- Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej (42-265), pl. Kościuszki 30,
e-mail: gokdabrowazielona@interia.pl
- Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie (42-200), ul. Ogińskiego 13a
e-mail: iod@rok.czestochowa.pl
3. Dane osobowe i kontaktowe podane w karcie zgłoszenia, będą przetwarzane w celach określonych
w regulaminie Konkursu, w tym: organizacji i realizacji Konkursu, oceny przygotowanych prac,
sporządzenia protokołu, dyplomów oraz wydania nagród Laureatom, na podstawie wyrażonej
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4. Dane Uczestników i Laureatów Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wyżej określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa
(księgowego i podatkowego - nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku, w którym odbył się Konkurs)
5. Dane Uczestników i Laureatów Konkursu zamieszczone w protokole Komisji Konkursowej, zdjęciach
i materiałach filmowych dokumentujących przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu, zakwalifikowane
jako materiały archiwalne będą przechowywane wieczyście zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 Nr 38 poz. 173 z póź.
zm.),
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich
sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z
udziału w Konkursie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
8. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmioty
świadczące usługi IT w zakresie hostingu serwisów internetowych oraz Archiwum Państwowe
(po upływie 25 lat licząc od końca roku, w którym odbył się Konkurs).
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
Kontakt: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.
10. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych
przepisów.
11. Podanie danych zawartych w karcie zgłoszenia uczestnika nie jest obowiązkowe, jednak jest
warunkiem koniecznym aby wziąć udział w Konkursie.

………………………………………….……………………………………
(data i czytelny podpis) * wymagane

