
Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego
„Zawiercie – moja mała Ojczyzna”

…............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

…............................................................................................................................................................
(wiek dziecka)

…............................................................................................................................................................
(placówka oświatowa, klasa)

…............................................................................................................................................................
(opiekun artystyczny)

…............................................................................................................................................................
(telefon kontaktowy)

Zawiercie, dn. ….......................

OŚWIADCZENIE

Oświadczam,  że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne
prawa  autorskie.  Akceptuję  warunki  regulaminu  oraz  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich
danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnianie informacji
o wynikach konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 osobowych). Przyjmuję
do  wiadomości,  że  administratorem  moich  danych  osobowych  jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy
Społecznej w Zawierciu (przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie) Posiadam wiedzę, że podanie
danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji uczestnictwa w konkursie plastycznym.

…................................................................................
(czytelny podpis rodzica lud opiekuna prawnego uczestnika konkursu)



KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem przekazanych  danych  osobowych  jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w
Zawierciu,  ul.  Piłsudskiego  47,  42-400  Zawiercia,  w  imieniu  którego  działa  Dyrektor  Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i
zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej,  a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu za pomocą poczty tradycyjnej (42-400 Zawiercie,
ul. Piłsudskiego 47), adresu e-mail iodo@mopszawiercie.pl lub telefonicznie 32 67 221 34 (wew. 32). 

3. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  przy  czym  ich  podanie  jest  warunkiem  koniecznym
uczestnictwa w  konkursie plastycznym „Zawiercie moja mała Ojczyzna” organizowanym przez Miejski
Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Zawierciu.  Niezbędny  zakres  danych  osobowych  obejmuje:  imię  i
nazwisko oraz wiek dziecka (autora pracy konkursowej), a także imię i nazwisko oraz numer telefonu
rodzica/opiekuna prawnego dziecka (autora pracy konkursowej). Dane osobowe będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit a) (zgoda).

4. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące od dnia zakończenia konkursu i/lub do
czasu wycofania zgody na przetwarzanie przekazanych danych.

5. Przekazane dane osobowe nie będą udostępniane innym  administratorom. Dane mogą jednak zostać
przekazane innym podmiotom – wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Nadto dane
mogą  być przetwarzane przez  podmioty  zapewniające  administratorowi  danych osobowych obsługę
administracyjną, informatyczną, techniczną lub prawną. 

6. W  odniesieniu  do  przekazanych  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, jak również przekazane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu – stosowanie
do art. 22 RODO.

7. Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 na podstawie art. 15 ust. 3 RODO prawo do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych;

 na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania  danych osobowych;

 prawo  do  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych\(w każdym  momencie  i bez
podawania  przyczyny,  lecz  przetwarzanie  danych  osobowych  dokonane  przed  cofnięciem  zgody
nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez
administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona);

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Zawiercie, dn. …........................

(czytelny podpis rodzica lud opiekuna prawnego uczestnika konkursu)


