Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem konkursu
Oświadczam,że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu literackiego
organizowanego w ramach XX Radomszczańskich Dni Rodziny i akceptuję jego
warunki.
……………………………………………………………………………………….
(Data i podpis autora pracy)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 –RODO) informujemy,
iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna
w Radomsku z siedzibą 97-500 Radomsko, ul. Narutowicza 4,
e-mail: mbp@mbp-radomsko.pl, reprezentowana przez Dyrektora
2.Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych,
z którym kontaktować się można poprzez e-mail: kontakt@rodo.radomsko.pl lub
tel. 502740777
3.Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu udziału w konkursach,
zajęciach, spotkaniach realizowanych w ramach działań statutowych MBP, którego
każdorazowy zakres jest określony dla poszczególnych imprez w osobnym dokumencie.
4.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia i realizacji
celu konkursów, spotkań, zajęć
5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres konieczny
do zakończenia i ewentualnego rozliczenia imprezy dla której zostały udzielone, jednak nie
dłużej niż 5 lat.
6.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1.osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych
2.podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się
konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)
7.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
8.W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez
wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres
e-mailowy.
9.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego
przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych
10.Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych
11.Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym nie stosuje profilowania,
Radomsko..............................................
data i czytelny podpis

Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych:
„Ja……………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko
wyrażam /nie wyrażam *zgodę/y ** na podawanie do wiadomości publicznej mojego
imienia i nazwiska,wieku i wizerunku
………………………………………………………………….
Imię i nazwisko autora pracy
w związku z udziałem w konkursie literackim organizowanym w ramach XX
Radomszczańskich Dni Rodziny,we wszelkich ogłoszeniach,zapowiedziach i
informacjach o konkursie i jego wynikach.
Nadto wyrażam / nie wyrażam *zgodę/y ** na przetwarzanie przez organizatora
konkursu danych osobowych oraz numeru telefonu,adresu e-mail, umieszczonych w
zgłoszeniu,w zakresie wymaganym do prowadzenia i realizacji konkursu.
W związku z wejściem z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 –RODO) informujemy,
że klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych, jest załączona do niniejszego
pisma.

Odmowa wyrażenia zgody jest równoważna z wykluczeniem autora pracy z konkursu.

………………………………………………………………………………………
Data i czytelny podpis autora pracy

* niepotrzebne skreślić
** odmowa wyrażenia zgody jest równoważna z wykluczeniem autora pracy z konkursu.

Zgoda autora pracy na rozpowszechniania nadesłanej pracy:
„Ja……………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko autora pracy
wiek………… rok urodzenia………………………
ucznia szkoły...............................
biorąc udział w konkursie literackim wyrażam zgodę na wykorzystanie nadesłanej
pracy w zakresie określonym w regulaminie.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania w/w danych,które są
wymagane dla przystąpienia dziecka do konkursu oraz, że zostałem poinformowany o prawie
dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, a także prawie do cofnięcia udzielonej zgody w
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem, na zasadach określonych w załączonej klauzuli
informacyjnej.

………………………………………………………………………………
(Data i czytelny autora pracy)

