NUMER PORZĄDKOWY
UCZESTNIKA

KARTA ZGŁOSZENIA
(prosimy wypełnić drukowanymi literami)

(nadaje organizator)

Imię i nazwisko uczestnika: ...................................................................................................
Adres domowy: …...................................................................................................................
….................….........................................................................................................................
Szkoła (pełna nazwa, adres, telefon, e-mail):
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................

□ w przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o zaznaczenie pola znakiem „X”
oraz podanie danych do faktury
Dane do faktury:…………………………………………………………………………………...........................................
.……………………………………………………………………………………………………………………………………
…….............................................................................................................................................................................

Kategoria (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ Prace tworzone na miejscu - szkoła podstawowa klasa IV-VI
□ Prace tworzone na miejscu – szkoła podstawowa klasa VII- VIII
□ Prace tworzone na miejscu - szkoła ponadpodstawowa
□ Prace nadesłane - szkoła podstawowa klasa IV-VI
□ Prace nadesłane - szkoła podstawowa klasa VII-VIII
□ Prace nadesłane - szkoła ponadpodstawowa
Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) ….....................................................................….......
Telefon oraz e-mail nauczyciela (opiekuna) ….........................................................................
Uwaga! Proszę podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych na odwrotnej stronie karty zgłoszenia!

……………………………….
podpis ucznia

✂

……………………………….
data i podpis nauczyciela

✂

✂

----------------------------------------------------------------------------------

NUMER PORZĄDKOWY
UCZESTNIKA

(nadaje organizator)

NUMER PORZĄDKOWY
UCZESTNIKA

..........................................................................................
imię i nazwisko uczestnika

□ Prace tworzone na miejscu - szkoła podstawowa klasa IV-VI
□ Prace tworzone na miejscu – szkoła podstawowa klasa VII- VIII
□ Prace tworzone na miejscu - szkoła ponadpodstawowa

(nadaje organizator)

✂

INFORMACJA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kultury „Browar B.”
we Włocławku, ul. Łęgska 28

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475,e-mail:daneosobowe24h@wp.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji działań związanych z przyznaniem i wypłatą

4.
5.

6.
7.
8.

nagród finansowych ufundowanych przez Centrum Kultury „Browar B.” laureatom Ogólnopolskiego Konkursu
Rzeźbiarskiego dla Dzieci i Młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego (przygotowania i weryfikacji
dokumentacji, przesyłania korespondencji pisemnej zarówno za pośrednictwem operatorów, poczty
elektronicznej oraz kontaktu telefonicznego, sporządzanie zestawień, list wypłat, przekazywanie środków
finansowych);
- prowadzenia przez Administratora działań informacyjnych związanych z promocją laureatów
Ogólnopolskiego Konkursu Rzeźbiarskiego dla Dzieci i Młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego
na stronach Administratora
oraz w wydawanych lub dofinansowywanych przez niego publikacjach (korzystanie z wizerunku - publikacja
zdjęć) - art. 6 ust 1 lit. a RODO.
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie
i celach, które wynikają z przepisów prawa.
Posiada Pani/Pan prawo do:
- uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
Państwa dane przechowywane będą przez terminy określone przepisami o archiwizacji oraz przez okres
rozliczeniowo -roszczeniowy.

ZGODA
na przetwarzanie danych osobowych
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego przez Centrum
Kultury „Browar B.” we Włocławku w celu wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Rzeźbiarskim dla Dzieci
i Młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego.
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka/podopiecznego w celach promocyjnych na stronach Centrum
Kultury „Browar B.” we Włocławku.

.............................
data

............................
podpis rodzica/opiekuna prawnego

