Załącznik Nr 1 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych / mojego dziecka (jeśli osoba jest
niepełnoletnia) przez Organizatora konkursu plastycznego „ŚWIAT PRZEZ PRYZMAT
BEKSIŃSKIEGO”: w celu umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i
na stronie internetowej Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu.
IMIĘ I NAZWISKO
…….…………..………..…………...
ADRES
…….…………………….……………
E-MAIL
…….……………………..…………..
TELEFON
………….……………………..……..
……….………..………..………….……
(data i podpis uczestnika konkursu)
…………….…………………………….
(Uczestnicy niepełnoletni data i podpis rodzica bądź opiekuna prawnego)
KLAUZULA INFORMACYJNA

1.

Administratorem danych podanych w zgłoszeniu jest Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica ul. J.
Kochanowskiego 4 reprezentowany przez Dyrektora Agatę Szpiłyk, tel. 71 314-22-03, adres e- mail: sekretariat@mokis.info. Dane
kontaktowe inspektora ochrony danych: Danuta Majcher adres email: meksoft@vp.pl.

2.

Celem zbierania danych jest organizacja Konkursu i realizacja działań statutowych instytucji. Dane osobowe Uczestników Konkursu
będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla organizacji Konkursu (w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu,
w tym ogłaszania jego wyników, wydania nagrody, oraz

3.

a)

sprawozdawczości księgowej i podatkowej) a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.

b)

Przetwarzanie przez Organizatora podanych w Karcie zgłoszenia danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym, którym jest umożliwienie Organizatorowi

c)

przeprowadzenia Konkursu i umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, opublikowanie informacji o laureatach
oraz archiwizacja dokumentów.

Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do:

a)
b)
c)

dostępu do swoich danych osobowych,

d)

żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z
prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Organizator nie potrzebuje już danych osobowych do celów
przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy
osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia

e)
f)

nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu,

żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu
wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są
przetwarzane,

4.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania Konkursu i powiadomienia
laureatów o przyznaniu nagród.

5.

Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

6.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa.

