załącznik nr 1 do regulaminu
Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie plastycznym „Poczet Królów Polskich”
1) imię i nazwisko autora pracy ….............................................................................................. wiek.......................
2) imię i nazwisko opiekuna …..................................................................................................................................
3) nr telefonu wykonawcy lub opiekuna (jeśli wykonawca pracy jest niepełnoletni) ...............................................
4) tytuł pracy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5) krótki opis pracy:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Augustowskie Placówki Kultury z siedzibą w Augustowie
przy Rynku Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów, e-mail: APK.MDK.AUGUSTOW@POCZTA.FM;
2) Został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail:
KONTAKT.ITRS@GMAIL.COM;
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu plastycznego pod nazwą „Poczet królów
Polskich" zgodnie z art. 6 ust.1 litera A:
a) Przetwarzania danych w postaci wizerunku w celu jego zamieszczenia na portalu Facebook;
b) Rozpowszechniania wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego;
c) Przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA;
4) Odbiorcą danych osobowych mogą być FACEBOOK INC oraz WWW.APK.AUGUSTOW.PL;
5) Odbiorcą danych osobowych będą podmioty i organy upoważnione do przetwarzania tych danych na
podstawie przepisów prawa;
6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez APK profilu na portalu Facebook oraz
strony internetowej WWW.APK.AUGUSTOW.PL;
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
9) Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie plastycznym pod nazwą
„Poczet Królów Polskich”;
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu
profilowaniu.
Zostałem poinformowany/a o celu przetwarzania, podstawie, czasie usunięcia oraz moich prawach i wyrażam
zgodę
…................................................................
Czytelny podpis zgłaszającego

