KARTA ZGŁOSZENIA
na

VII Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej
w Nowej Wsi Ełckiej
Termin konkursu: 31 maja 2019 r. godz. 10:00 (piątek)
Miejsce: Nowa Wieś Ełcka - sala widowiskowa
Biblioteki Publicznej Gminy Ełk, ul. Małeckich 30

Dane uczestnika:
1. Imię, nazwisko i data urodzenia:
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
2. Prezentowany repertuar (Autor tekstu, muzyki i tytuł utworu):
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
3. Ewentualne wymagania techniczne (np. ilość mikrofonów):
……………………………………………………………………
4. Rodzaj akompaniamentu:
……………………………………………………………………
5. Imię, nazwisko oraz kontakt do opiekuna:
……………………………………………………………………

……………………………………….
podpis osoby zgłaszającej uczestnika

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika Konkursu na
przetwarzanie i publikację danych osobowych:
Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska
Uczestnika w związku z udziałem w VII Gminnym Konkursie Piosenki
Dziecięcej w Nowej Wsi Ełckiej we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach
i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach.

............................................................................................................
data i podpis rodzica(opiekuna prawnego)
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu
danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia
i realizacji Konkursu.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania
danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych
danych oraz możliwości ich poprawiania

............................................................................................................
data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem VII Gminnego Konkursu
Piosenki Dziecięcej w Nowej Wsi Ełckiej organizowanego przez Centrum
Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach oraz akceptuję jego warunki.

..............................................................................................................
data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – VII
DZIECIĘCEJ W NOWEJ WSI EŁCKIEJ

GMINNY

KONKURS

PIOSENKI

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury Gminy Ełk
z siedzibą w Stradunach, ul. Kajki 10/3.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się
poprzez e-mail: iod@elk.gmina.pl lub tel. 87/619 45 54.
3. Dane osobowe osób biorących udział w konkursie są przetwarzane w celu
przeprowadzenia konkursu oraz upublicznienia jego wyników (imienia i nazwiska,
wyniku konkursu) na stronach :
* http://www.centrumkulturystraduny.elk.pl/;
* https://www.facebook.com/centrumkulturygminyelk;
* http://elk.gmina.pl/ .
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust 1 lit. a RODO.
5. Informacja o odbiorcach danych osobowych: Dane uczestników konkursu nie będą
przekazywane innym odbiorcom.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Okres, przez który

dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane:

do momentu wycofania zgody.
8. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
d) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze
względu na Państwa szczególną sytuację;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy Administrator zamierza je
przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych
innemu administratorowi danych;
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
11. Informujemy ponadto, iż mają Państwo, prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę
na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została
udzielona zgoda.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Oświadczenie
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z powyższym obowiązkiem informacyjnym i wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie w nim opisanym.
Miejscowość, data:……………………………..…………………………
Własnoręczny podpis:…………………………………………………….

Termin odesłania kart zgłoszeniowych, zgód oraz oświadczeń
do 24 maja 2019 r.

