Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty; ul. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska,
tel./fax: 32 24 86 240, 32 24 42 952;
e-mail: sekretariat@mckrudasl.pl, organizacja@mckrudasl.pl, www.mckrudasl.pl
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU PLASTYCZNEGO

„MÓJ ULUBIONY BOHATER LITERACKI - 2020”
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Wypełniony czytelnie i podpisany formularz należy przesłać e-mailem do MCK w Rudzie Śląskiej razem z pracą
zgłaszaną do konkursu. Komplet materiałów zgłoszeniowych należy wysłać za pośrednictwem serwera zewnętrznego
do przesyłania dużych plików np. www.wetransfer.com, na adres e-mail: organizacja@mckrudasl.pl,
do dnia 14 grudnia 2020 r. do godz. 10:00.

Imię i Nazwisko dziecka:
Wiek dziecka:
Imię i Nazwisko opiekuna/rodzica:
Dane kontaktowe opiekuna/rodzica
(nr. telefonu , e-mail):
Dane placówki zgłaszającej pracę do konkursu:
Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie prace dziecka są jego autorstwa.
……………………………….
data i miejscowość:

………………………………
podpis:
ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „MÓJ ULUBIONY BOHATER LITERACKI - 2020” organizowanym przez MCK
im. H. Bisty oraz oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie, publikowanie i wykorzystanie przez Organizatora oraz Jury Konkursu danych osobowych moich i mojego dziecka tj. imienia,
nazwiska, wieku, numeru telefonu, adresu e-mail, wizerunku, w celach organizacyjnych, informacyjnych i promocyjnych Konkursu. Ponadto wyrażam zgodę na
informowanie o kolejnej edycji Konkursu; w tym publikację wizerunku i wypowiedzi na stronie internetowej www.mckrudasl.pl. Organizator planuje publikować
częściowo wyżej wymienione dane, na portalach społecznościowych (takich jak Facebook, YouTube itp.).
Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
……………………………….
data i miejscowość:

………………………………
podpis:

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty informuje Państwa, że NIE JEST Administratorem Danych Osobowych publikowanych na portalach społecznościowych
wykorzystywanych do publikowania prac konkursu rysunkowego. W związku z czym NIE MOŻE zapewnić Państwu w tym miejscu publikacji przysługujących Państwu
praw dotyczących danych osobowych, w szczególności usunięcia danych i prawa do zapomnienia.
1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury im.H.Bisty z siedzibą w Rudzie Śląksiej, ul. Niedurnego 69, adres e-mail: sekretariat@mckrudasl.pl;
2. Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO*, czyli na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle
określonym celu, wskazanym poniżej.
3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Panią/Pana lub Państwa dziecko udziału w konkursie „Mój ulubiony bohater książkowy 2020”, obsługi uczestników konkursu
oraz zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu, jak również jego archiwizacji oraz promocji konkursu i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez
osobę, której dane dotyczą.
5. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług.
6. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
*RODO – Rozporządzenie 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) .

………………………………
data i podpis:

