Załącznik nr 1 do Regulaminu
Formularz zgłoszeniowy do konkursu literackiego „Mój czas…”

Dane uczestnika/uczestniczki konkursu

Imię i nazwisko: …………………………………………….……
Wiek: …………
Miejscowość: …………………………………………………….……….
Telefon: ……………………………………………………
e-mail: ………………………………………..……………

Tytuł pracy: …………………………………………………………………….………………………….

Uwagi
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczenia

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………..……………………………………. (imię nazwisko)
w konkursie literackim „Mój czas…".
Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z Regulaminem konkursu literackiego „Mój czas...” i akceptuję jego warunki.
Oświadczam, iż moje dziecko jest autorem zgłoszonej do konkursu pracy i udzielam automatycznie bez
dodatkowego oświadczenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz Organizatora zgodnie z § 7 ust. 2
Regulaminu oraz przejmuję odpowiedzialność prawną z tytułu złożonego oświadczenia zgodnie z § 7 ust. 1
Regulaminu.
………………………………………………………
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie: imię, nazwisko, wiek,
miejscowość, nr telefonu, adres e-mail, wizerunek (zdjęcie) dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu
literackiego „Mój czas...” 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 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). Oświadczam, iż zostałem/am

poinformowany/-a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
.......................................................................
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych mojego dziecka w zakresie: imię i nazwisko, wizerunek
(zdjęcia) na stronie internetowej Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie www.pik.legionowski.pl oraz na
portalu społecznościowym www.facebook.com/powiatowa.instytucja.kultury, a także w prasie lokalnej, mediach i
wydawnictwach ‒ w celu popularyzacji konkursu oraz promocji Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie.
.......................................................................
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

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 (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie, ul.
Sowińskiego 15, 05-120 Legionowo (zwany dalej „PIK”);
2. W PIK wyznaczony został inspektor ochrony danych (pan Janusz Czauderna), z którym można skontaktować
się poprzez e-mail: iod@pik.legionowski.pl lub pisemnie na adres PIK wskazany w pkt. 1;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO w celu i zakresie
niezbędnym do realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią /Panem a PIK,
4. Dotyczące Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom tj. podmiotom uprawnionym do
pozyskania danych na podstawie przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony na podstawie przepisów Ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 1983 r. Nr 38, poz. 173), na podstawie
przepisów szczegółowych związanych z realizacją złożonego przez Panią / Pana wniosku;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych po upłynięciu okresu wynikającego z przepisów prawa, w szczególności wskazanych w pkt.
5, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7. Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z przepisów związanych z realizacją
złożonego przez Panią/Pana wniosku lub jest niezbędne do realizacji umowy lub jest niezbędne do realizacji celu
przetwarzania związanego;
8. Decyzje nie będą podejmowane, w oparciu o Pani/Pana dane, w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą
profilowane.

