Załącznik do Regulaminu Konkursu
„Najpiękniejsza Iluminacja Świąteczna w Gminie Skórzec

KARTA ZGŁOSZENIA
Do I edycji Konkursu
„Najpiękniejsza Iluminacja Świąteczna w Gminie
Skórzec”
Zgłaszam udział do I edycji Konkursu
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko właściciela/li lub użytkownika/ów posesji, adres, numer telefonu)
…………………………………………….
(Czytelny podpis osoby zgłaszającej)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Konkursu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
4.05.2016, str. 1) (RODO).

…………………………………………….
(Czytelny podpis osoby zgłaszającej)

…………………………………………….
(Czytelny podpis właściciela posesji)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

I.
W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO informujemy, że: Administratorem Państwa danych
osobowych przetwarzanych w konkursie jest: Gminny Ośrodek Kultury w Skórcu , reprezentowany przez
Dyrektora Gok w Skórcu , z siedzibą: ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec, tel. 531905455. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a)
RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Stefan
Książek, iod-sk@tbdsiedlce.pl”.
II.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w konkursie „ Najpiękniejsza Iluminacja Świąteczna w
Skórzec, na podstawie zgody uczestnika konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
III.

Gminie

Odbiorcy danych

Dane osobowe uczestników konkursu mogą zostać upublicznione poprzez ogłoszenie wyników konkursu na stronie
internetowej Organizatora i mediów, którym zostanie przesłana informacja o wynikach konkursu.
IV.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. II będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
V.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

VI.

a)

prawo dostępu do danych osobowych;

b)

prawo do sprostowania (poprawiania) danych;

c)

prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

d)

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

e)

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych -gdy uzna Pani/
Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie.
VII.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art.
22 ust. 1 i 4.
Data ………………………………………………..

……………………………………………………
Podpis osoby zgłaszającej

Data ………………………………………………..

…………………………………………………..
Podpis właściciela posesji

