KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC ADWENTOWY 2018
Formularz zgłoszeniowy
Imię i nazwisko, wiek autora/autorów

Adres, telefon, e-mail autora/autorów

Imię i nazwisko opiekuna

Adres placówki, telefon kontaktowy, e-mail

Kategoria
indywidualna

………………………………………………………………….
(Miejscowość, data)

grupowa

………………………………………………………….
(Czytelny podpis uczestnika/opiekuna)

1.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem danych jest Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” z siedzibą w Bydgoszczy 85-796, przy ulicy
Bołtucia 5.

2.

Dane do kontaktu:
Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”
Ul. Bołtucia 7
85-796 Bydgoszcz
Tel. 52 32 34 810
e-mail: sekretariat@wiatrak.org.pl

3.

Centrum

Kultury

Katolickiej

„Wiatrak”

gromadzi

i

przetwarza

dane

osobowe

na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016, s.1) znanego jako RODO oraz przepisów prawa oświatowego w celu
realizacji zadań statutowych.
4.

Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie.

5.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres
przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

6.

Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu.

7.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane mogą być udostępniane innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:


Podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa



Podmioty, które przetwarzają dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych

8.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, osobie przekazującej dane osobowe przysługują
następujące prawa:

9.



Prawo dostępu do treści danych



Prawo do sprostowania danych



Prawo do usunięcia danych



Prawo do ograniczenia przetwarzania danych



Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych



Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

Realizacja praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO, istnieje prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ja,……………………………………………………………………………………… oświadczam, że zapoznałem/łam się z Klauzulą Informacyjną
i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych uczestnika
…………………………………………………………………………………………………… przez Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” z siedziba
w Bydgoszczy przy ulicy Bołtucia 5, w związku z realizacja konkursu na najpiękniejszy wieniec adwentowy 2018r. .
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych
Osobowych.
Informujemy, że korzystanie z praw zawartych w punkcie 8 Klauzuli Informacyjnej nastąpi po złożenie pisemnej
dyspozycji Administratorowi Danych Osobowych.
Wyrażam zgodę na:


Wykorzystanie wizerunku do działań niekomercyjnych ( zamieszczenie zdjęć na stronie internetowe,
publikacja w materiałach promocyjnych itp.)



Przetwarzanie moich danych w celach informacyjnych i marketingowych

………………………………………………………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………………………………………
(czytelny podpis uczestnika/opiekuna)

