ZAŁĄCZNIK NR 1

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W

Ogólnopolskim Przeglądzie Form Artystycznych
Uczniów Szkół Tischnerowskich i Zaprzyjaźnionych
Imię i nazwisko autora: ……………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły uczestnika konkursu: ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu szkoły: …………………………………………………………………………………………………..
E-mail szkoły: …………………………………………………………………………………………………………..

Wykaz nadesłanych prac z opisem takim samym jak na każdym z przesłanych
wydruków/odbitek:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Ogólnopolskiego
Przeglądu Form Artystycznych Uczniów Szkół Tischnerowskich i Zaprzyjaźnionych w celach
wynikających z regulaminu tego Konkursu, 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
oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Poprzez
wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do
nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)."

Oświadczam, że zastałam/em poinformowana/y o tym, że Administratorem moich danych
osobowych w ramach ww. Konkursu jest Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu oraz, że
zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną Administratora danych osobowych będącą
załącznikiem do karty zgłoszenia.

……………………………………………………………………………………………………..
(data i podpis uczestnika konkursu)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu
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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO - informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu, ul. Południowa

10A.
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: akubowicz@rcku.pl,
3) dane będą przetwarzane wyłącznie na cele związane z przeprowadzeniem Ogólnopolskiego

Przeglądu Form Artystycznych Uczniów Szkół Tischnerowskich i Zaprzyjaźnionych na podstawie
świadomej zgody osób, których dane dotyczą - art. 6 ust 1 lit a RODO,
4) dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia ww. Konkursu oraz przez

okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych,
5) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: dostępu do swoich danych

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem,
6) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą przetwarzane w sposób

zautomatyzowany, w tym w formie profilowania,
7) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, Warszawa,
8) podanie

danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia

Ogólnopolskiego Przeglądu
i Zaprzyjaźnionych

Form

Artystycznych

Uczniów

Szkół

Tischnerowskich

