Załącznik do Regulaminu konkursu

Gminny Konkurs Wieńców Dożynkowych 2022
KARTA ZGŁOSZENIA
1.

Imię i nazwisko/ nazwa zgłaszającego:………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

2.

Adres: …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………….

3. Kategoria wieńca:
□ tradycyjny – kształt płaskiego wieńca, korony na szkielecie pałąkowym, stożkowej kopy, kształt kolisty
□ nowoczesny – o dowolnej kompozycji i inwencji twórczej. Forma odwołująca się do aktualnej
rzeczywistości religijnej, historycznej lub obyczajowej.
Opis wieńca
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
Wymiary wieńca: szerokość …………….., długość ……..……..……, wysokość …………..……
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu
ora na fotografowanie i publikację zdjęć wieńca oraz osób prezentujących wieniec podczas uroczystości
dożynkowych .

…………………………………………
Czytelny podpis wykonawcy/ Osoby reprezentującej Wykonawcę

Załącznik do Regulaminu konkursu
KLAUZULA INFORMACYJNA:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie (Rnek 3 21-013
Puchaczów, telefon kontaktowy: 81 757 53 45).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem e-mail: iod@atjg.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1w celach związanych z organizacją Powiatowego Konkursu
Wieńców Dożynkowych 2018.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu
Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak
możliwości udziału w konkursie.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani danych osobowych nie podlega Pani decyzjom, które się
opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

…………………………………………
Czytelny podpis wykonawcy/ Osoby reprezentującej Wykonawcę

