FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU
W RAMACH FESTIWALU POGRANICZA „KARTACZEWO” 2019
(DLA OSÓB PEŁNOLETNICH)

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania (miasto)
Zostałem/zostałam poinformowany(a), że:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Dom Kultury w Gołdapi, z siedzibą przy ul. Krótkiej 2,
19-500 Gołdap.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (e-mail: iod@egoldap.pl)
3) Dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Kultury w Gołdapi bezterminowo na podstawie art. 6 pkt.1
lit. a RODO w celu przeprowadzenia konkursu w ramach Festiwalu Pogranicza "Kartaczewo" 2019.
4) Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, brak ich podania skutkuje brakiem możliwości
udziału w konkursie.
5) Udzielona przeze mnie zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6) Przysługuje mi prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także przenoszenia danych.
7) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
……………………….
podpis uczestnika
Wyrażam zgodę na udział w Konkursie w ramach Festiwalu Pogranicza "Kartaczewo" 2019 i na
przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym przez
Dom Kultury w Gołdapi w celu udziału w Konkursie oraz opublikowania imienia, nazwiska i informacji o
laureatach Konkursu w mediach oraz stronach internetowych Organizatora Konkursu.
……………………….
podpis uczestnika
Wyrażam nieodpłatną zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego
jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez
Dom Kultury w Gołdapi na potrzeby Konkursu w ramach Festiwalu Pogranicza "Kartaczewo" 2019. w
celach informacyjnych i promocyjnych a w szczególności do zamieszczenia w/w na stronie internetowej
Organizatora i lokalnych mediów.
…………….………………………….
data i czytelny podpis uczestnika

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU
W RAMACH FESTIWALU POGRANICZA „KARTACZEWO” 2019
(DLA OSÓB MAŁOLETNICH – poniżej 16 roku życia)
Imię i nazwisko dziecka

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego

Adres zamieszkania (miasto)
Zostałem/zostałam poinformowany(a), że:
1) Administratorem danych osobowych mojego dziecka jest Dom Kultury w Gołdapi, z siedzibą przy ul.
Krótkiej 2, 19-500 Gołdap.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (e-mail: iod@egoldap.pl)
3) Dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Kultury w Gołdapi bezterminowo na podstawie art. 6 pkt.1
lit. a RODO w celu przeprowadzenia konkursu w ramach Festiwalu Pogranicza "Kartaczewo" 2019.
4) Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, brak ich podania skutkuje brakiem możliwości
udziału w konkursie.
5) Udzielona przeze mnie zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6) Przysługuje mi prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także przenoszenia danych.
7) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
……………………….
podpis rodzica / opiekuna
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie w ramach Festiwalu Pogranicza
"Kartaczewo" 2019 i na przetwarzanie moich danych osobowych dziecka zamieszczonych w niniejszym
formularzu zgłoszeniowym przez Dom Kultury w Gołdapi w celu udziału w Konkursie oraz opublikowania
imienia, nazwiska i informacji o laureatach Konkursu w mediach oraz stronach internetowych Organizatora
Konkursu.
……………………….
podpis rodzica / opiekuna
Wyrażam nieodpłatną zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka,
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji
filmowej) przez Dom Kultury w Gołdapi na potrzeby Konkursu w ramach Festiwalu Pogranicza
"Kartaczewo" 2019. w celach informacyjnych i promocyjnych a w szczególności do zamieszczenia w/w na
stronie internetowej Organizatora i lokalnych mediów.
…………….………………………….
data i czytelny podpis rodzica / opiekuna

