Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu
„Wielkanocny Konkurs Palm”

KARTA ZGŁOSZENIOWA
DO KONKURSU „WIELKANOCNY KONKURS PALM”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ OKONECKIE CENTRUM KULTURY W OKONKU
Imię i nazwisko uczestnika

Adres uczestnika, nr telefonu

Dane rodziców / opiekunów prawnych
uczestnika niepełnoletniego

………………………………………………………………
podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z obowiązywaniem 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), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:
1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Okoneckie Centrum Kultury w Okonku z
siedzibą ul. Leśna 35, 64-965 Okonek, NIP: 7670005428, zwane dalej OCK.
2 W OCK wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty
elektronicznej (adres: frak@adwokat-pila.com.pl) lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.
3. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i udziału Państwa w
„Wielkanocnym Konkursie Palm”.
4. Podstawą przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych będzie Państwa zgoda, czyli art. 6 ust.1
lit. a RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy
udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
6. Podane przez Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (nie należących do Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
7. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywanie do czasu zakończenia konkursu
następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
8. Posiadają Państwo:
a.
b.
c.
d.

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu.

9. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora
Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
10. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – mają Państwo prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie uniemożliwi
uczestnictwo Państwa w konkursie.
12. Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z powyższymi zapisami klauzuli informacyjnej.

………..…….……………………………
(czytelny podpis)

