
Wydrukuj i wypełnij formularz zgłoszeniowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KONKURSU „WOKÓŁ TRADYCJI WIELKANOCNEJ”

NA PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄ

IMIĘ I NAZWISKO
UCZESTNIKA

IMIĘ I NAZWISKO
RODZICA/OPIEKUNA

WIEK UCZESTNIKA

GRUPA WIEKOWA
(zaznacz odpowiednią)

 1 grupa – przedszkole
 2 grupa – klasy 1-3
 3 grupa – klasy 4-8
 4 grupa - ponadpodstawowe
 5 grupa – dorośli

NAZWA INSTYTUCJI

ADRES INSTYTUCJI

TEL. KONTAKTOWY/E-
MAIL

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja niżej  podpisany(a),  …….……………………………………………………….. wyrażam zgodę na

przetwarzanie przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie w ramach uczestnictwa w konkursie

plastyczno  -  technicznym  „Wokół  tradycji  wielkanocnej” na  palmę  i  pisankę  wielkanocną

organizowanym  przez  Ośrodek  Kultury  i  Rekreacji  w  Paczkowie  danych  osobowych  mojego

dziecka:  …………….……………………………………...,  szczególnie  takich  jak:  imię  i  nazwisko,

imię i nazwisko rodzica/opiekuna, numer telefonu, e-mail.

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

                                  (data i podpis rodzica/opiekuna)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 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), dalej RODO Niniejszym informujemy Panią/Pana, że przetwarzamy
dane osobowe Pani/Pana dziecka. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych 
II. Ośrodek Kultury i Rekreacji ul. Wojska Polskiego 27 48-370 w Paczkowie jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych
Ośrodek  Kultury  i  Rekreacji  w  Paczkowie  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  może  Pani/Pan  się  skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail:okirpaczkow@wp.pl tel.77 431 62 32; lub pisemnie
na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
Cele i podstawy przetwarzania
W celu utrwalenia i dokumentowania udziału w konkursie plastyczno-technicznym „Wokół tradycji wielkanocnej” organizowanym przez
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie  oraz realizacji konkursu i publikowania materiałów informacyjnych i promocyjnych na podsta -
wie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 8 RODO)
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać upoważnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom oraz mediom elektronicznym
– Facebook, prasie
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie pragnie poinformować, że serwery serwisu Facebook znajdują się poza terenem Europejskie -
go Obszaru Gospodarczego tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobo-
wych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Pani/a dane zostaną przetransferowane przez ser-
wis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu
Okres przechowywania danych 
Dane osobowe pozyskane w celu utrwalenia i dokumentowania konkursu plastyczno-technicznego „Wokół tradycji wielkanocnej”  organi-
zowanego przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie oraz publikowania materiałów informacyjnych i promocyjnych  przechowuje-
my przez okres 2 lat.
Twoje prawa:
Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
Jeżeli Pani/Pana zdaniem Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie nie ma podstaw do tego, aby przetwarzać Pani/Pana dane, może
Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli.
d) ograniczenia przetwarzania danych
Może Pani/Pan zażądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie                      do ich
przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem Administrator posiada nieprawidłowe
dane na Pani/Pana temat lub przetwarza je bezpodstawnie;  lub Pani/Pan nie chce,  aby Administrator je usunął,  bo są Pani/Panu
potrzebne  do  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  roszczeń;  lub  na  czas  wniesionego  przez  Panią/Pana  sprzeciwu  względem
przetwarzania danych.
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Ma Pan/Pani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzy-
sta Pan/Pani z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.
f) prawo do przenoszenia danych: 
Ma Pani/Pan prawo do otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego (np. format ".csv" dane osobowe Pani/Pana dotyczących, które Administrator przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody.
Może Pan/Pani zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi)
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważa Pan/Pani, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć                      w tej
sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej  chwili  ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych osobowych,  które przetwarza Administrator  na
podstawie  Pani/Pana  zgody.  Cofnięcie  zgody  nie  będzie  wpływać  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na
podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
W celu wykonania swoich praw może Pani/Pan żądać pod adres email:okirpaczkow@wp.pl, zadzwoń pod numer: 774316232, lub udaj
się do naszej siedziby. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię
zidentyfikować. 
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczest-
nictwa Pani/Pana dziecka w konkursie plastyczno-technicznym „Wokół tradycji wielkanocnej” na pisankę i palmę wielkanocną organizo-
wanego przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie.

………………........................................................
            (data i podpis rodzica/opiekuna)


