Zgoda na
uczestnictwo dziecka w konkursie plastycznym „TWÓJ BOHATER Z OKNA” organizowanego przez
Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu.
Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/dzieci:

………………………………………………………………………………………………
w konkursie plastycznym „TWÓJ BOHATER Z OKNA” organizowanych przez Koło Plastyczne ,,Radosne
Rococco” w Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu.

(miejscowość, data)

(czytelny podpis opiekuna prawnego)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu plastycznego „TWÓJ BOHATER Z OKNA” i
zobowiązuję się go przestrzegać. Regulamin dostępny jest w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w
Moryniu oraz na stronie internetowej pod adresem: www.mokmoryn.pl/.

(miejscowość, data)

(czytelny podpis opiekuna prawnego)

Wyrażam* / Nie wyrażam* zgodę na publikację mojego w/w dziecka w celach dokumentacyjnych oraz
promocyjnych (możliwa publikacja na stronie MOK: www.mokmoryn.com, stronie miasta Moryń:
www.moryn.pl) Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu.

(miejscowość, data)

(czytelny podpis opiekuna prawnego)

--- Klauzula Informacyjna RODO – konkurs plastyczny „TWÓJ BOHATER Z OKNA” ---

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 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 informujemy, o
przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

·

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu,
reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu, z siedzibą w Moryniu
(74-503), ul. Szeroka 12, tel. +48 91 4 146 123, e-mail: sekretatiat@mokmoryn.pl.

·

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail:
iod@moryn.pl, adres korespondencyjny: Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu, ul. Szeroka 12,
74-503 Moryń.

·

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) – zgody - rozporządzenia
RODO w celu organizacji konkursu plastycznego „TWÓJ BOHATER Z OKNA”.

·

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

·

innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie
odpowiednich przepisów prawa.

·

W przypadku wyrażenia zgody na publikację wizerunku, fotografie z zajęć mogą być
publikowane na stronie internetowej MOK w Moryniu (www.mokmoryn.com), stronie
miasta Moryń (www.moryn.pl).

·

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną.

·

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

·

żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

·

żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

·

żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

·

żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

·

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

·

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

·

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych takich jak:

·

Imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko opiekuna prawnego – jest dobrowolne, jednak
niezbędne do uczestnictwa w konkursie.

·

Wizerunek dziecka - dobrowolne.

·

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem.

·

Pana/Pani dane osobowe nie będą wysyłane do państwa trzeciego.

·

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.

·

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

(miejscowość, data)

(czytelny podpis opiekuna prawnego)

