Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim
Konkurs Plastyczny na Zajączka Wielkanocnego 2022 r.
Karta zgłoszenia nr ……………, z dnia ………………………
………………………………………………………………....
Imię i Nazwisko dziecka

………………………………..
wiek dziecka

…................................................................................................
tel. kontaktowy
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO,
informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana/osoby niepełnoletniej danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Tadeusza Kościuszki 4, dalej CKiS;

2.

Inspektorem ochrony danych w CKiS jest Jacek Wojtania (e-mail: jacek@ckissepolno.com.pl lub tel. 606227259);

3.

Pani/Pana/osoby niepełnoletniej dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizacją przez CKiS Konkursu na
Zajączka Wielkanocnego 2022 r. , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

4.

Pani/Pana/osoby niepełnoletniej dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5.

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3), Pani/Pana/osoby niepełnoletniej dane osobowe mogą
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe w formie imienia i
nazwiska mogą być opublikowane razem z nadesłanym utworem w materiałach promocyjnych CKiS, oraz w internecie na
stronie i portalach społecznościowych CKiS, zgodnie z formą konkursu.

6.

Pani/Pana/osoby niepełnoletniej dane osobowe będą przechowywane przez okres przeprowadzania konkursu. Okres
przechowywania danych osobowych w formie utrwalonego wizerunku reguluje „Zgoda na wykorzystanie wizerunku”;

7.

Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich/osoby niepełnoletniej danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego
złożenia w formie pisemnej;

8.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu
nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/osoby niepełnoletniej dotyczących
narusza przepisy RODO;

9.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby wziąć udział w konkursie.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną i przyjmuję do wiadomości treści w niej zawarte, oraz wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych.

……………………………………….........................
data/podpis (podpis rodzica /lub prawnego opiekuna dziecka)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
(dotyczy w przypadku fotorelacji z wręczenia nagród)
1.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka przez Centrum Kultury i Sztuki, ul. Tadeusza Kościuszki
4, 89-400 Sępólno Krajeńskie (dalej również: „CKiS"), wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę
Sępólno Krajeńskie.

2.

Wyrażam na rzecz CKiS zgodę na wykorzystanie przez CKiS lub przez inne osoby na zlecenie CKiS wizerunku mojego
dziecka z podaniem imienia i nazwiska, w tym na: obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na
zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz
publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób na materiałach służących popularyzacji działań CKiS, poprzez
rozpowszechnianie wizerunku w:

a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych;
b) prasie;
c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.;
w okresie nie określonym od podpisania niniejszej Zgody.
3.

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych
praw.

4.

CKiS może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszej Zgodzie,
w celu promocji działań CKiS.

5.

Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.

Ochronę wizerunku osoby fotografowanej reguluje Ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 rozdział 10 Art. 81.)

………………………………………..........................................................................
data/podpis (podpis rodzica /lub prawnego opiekuna dziecka)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE I UDOSTĘPNIENIE NADESŁANEJ PRACY
Wyrażam zgodę na wykorzystanie (publikacja i emisja) nadesłanej pracy, przez CKiS w materiałach służących popularyzacji działań
CKiS.
………………………………………..........................................................................
data/podpis (podpis rodzica /lub prawnego opiekuna dziecka)

