Legenda o wróżce Julii
Konkurs Literacki na napisanie legendy związanej z dziejami naszego miasta
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU
Imię i nazwisko autora pracy konkursowej:
Wiek
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna z numerem
telefonu kontaktowego i adresem mailowym

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Literackiego na
napisanie „Legendy o wróżce Julii” i akceptuję zawarte w nim postanowienia.

.............................................................

.............................................................

Data i podpis uczestnika

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna
(w przypadku osób niepełnoletnich)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZEZWOLENIE
NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a) 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 tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego
dziecka/podopiecznego przez Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach, w celu udziału w KONKURSIE LITERACKIM NA
NAPISANIE „LEGENDY O WRÓŻCE JULII” w zakresie: imię i nazwisko, wizerunek,
wiek, adres zamieszkania, nr tel. rodziców/opiekunów prawnych, adres e-mail,
rodziców/opiekunów prawnych.
W związku z uczestnictwem w KONKURSIE LITERACKIM NA NAPISANIE
„LEGENDY O WRÓŻCE JULII” zezwalam na nieodpłatne, wielokrotne utrwalanie
i rozpowszechnianie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego (w zakresie: imię,
nazwisko, wiek, miejscowość bez dokładnego adresu), wizerunku mojego
dziecka/podopiecznego przez Organizatora (Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach) w celach informacyjnych i promocyjnych, za
pośrednictwem:

strony internetowej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej
w Lipianach http://www.bibliotekalipiany.pl,

profilu biblioteki na Facebook'u Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Agnieszki
Osieckiej w Lipianach https://www.facebook.com/Miejska-i-Gminna-BibliotekaPubliczna-im-Agnieszki-Osieckiej-w-Lipianach-105960274781170,

strony internetowej Urzędu Miejskiego w Lipianach https://www.lipiany.pl,

profilu urzędu na Facebook’u Gmina Lipiany - Urząd Miejski w Lipianach
https://www.facebook.com/gminalipiany,

w wydawnictwach prasowych/promocyjnych i wszelkich publikacjach w artykułach
tematycznych dotyczących Konkursu, w tym patronów medialnych wydarzenia.
Niniejsze
zezwolenie
obejmuje
wykonanie,
utrwalanie,
przechowywanie
i wykorzystywanie zdjęć oraz video wraz z nagranym dźwiękiem bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania, a także ich obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie za
pośrednictwem strony internetowej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki
Osieckiej w Lipianach, Urzędu Miejskiego w Lipianach i publikacji w artykułach
tematycznych dotyczących Konkursu.
Poinformowano mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy
czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
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Data i podpis uczestnika

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna
(w przypadku osób niepełnoletnich)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie 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
(ogólnego
rozporządzenia
o
ochronie
danych
dalej:
RODO)
Dz.U.UE.L.2016.119.1 informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest: Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki
Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach, ul. Szkolna 17, 74-240 Lipiany.
2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można
skontaktować się za pomocą adresu: iod@iodpw.pl, lub wysyłając wiadomość na adres
Administratora danych z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”.
3) Administrator danych osobowych – Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach - przetwarza dane osobowe osób zgłoszonych do
Konkursu na podstawie zgody tj.; art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4) Dane osobowe osób zgłoszonych do Konkursu przetwarzane będą w celach:
a) zakwalifikowania kandydatów do konkursu,
b) wyłonienia zwycięzcy konkursu,
c) informacyjno-promocyjnych.
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych
osobowych będą:
a) Gmina Lipiany,
b) współpracujące media,
c) podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
d) kurierom oraz operatorom pocztowym,
e) oraz podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony danych osobowych
i doradztwa prawnego.
6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, a wizerunek utrwalony
podczas jego przebiegu będzie udostępniany na stronach biblioteki przez okres do 5 lat
w celach dokumentowania działalność instytucji. Dane przetwarzane na podstawie zgody
przetwarzane będą do czasu jej wycofania lub wygaśnięcia celu przetwarzania.
7) Dane osobowe zostaną przekazane do państwa trzeciego w związku z przechowywaniem
danych osobowych na serwerze Facebook'a Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach oraz Gmina Lipiany - Urząd Miejski w Lipianach.
8) Osobom zgłoszonym do Konkursu przysługuje prawo:
a) dostępu do treści danych osobowych dziecka i własnych oraz ich sprostowania,
żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia
sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Pana/i lub dziecka narusza przepisy RODO.
9) Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

