
KARTA ZGŁOSZENIA
DO VI REGIONALNEGO KONKURSU

NA TRADYCYJNY STROIK BOŻONARODZENIOWY

1. Imię i nazwisko ............................................................................................. 2. Wiek ......................

3. Adres do korespondencji .............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

4. Telefon ........................................ 5. Adres e-mail .............................................................................

..................................................
(miejscowość i data)

..................................................
(podpis uczestnika lub opiekuna prawnego)

WAŻNE!!!
− Wprzypadku osób małoletnich (poniżej 18 roku życia) kartę zgłoszenia wypełnia i podpisuje opiekun prawny,
− Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne na drugiej stronie.
− Zwracamy się z prośbą o dokładne wypełnienie karty zgłoszenia.



ZGODA
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem VI REGIONALNEGO KONKURSU NA TRADYCYJNY STROIK
BOŻONARODZENIOWY* i zgłoszona do niniejszego Konkursu praca jest wynikiem mojej własnej twórczości
i nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz nie była publikowana w wydawnictwach autorskich ani
nagrodzona w innych konkursach.

2. Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie oraz rozpowszechnianie mojego
wizerunku i moich prac artystycznych w formie zdjęć i materiałów audio - wizualnych, wykonanych w ramach
w/w przeglądu. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie mojego mojego wizerunku i prac
artystycznych itp. na stronie internetowej ośrodka kultury - www.kulturamonki.pl oraz na profilach
społecznościowych zarządzanych przez Moniecki Ośrodek Kultury tj., Facebook, Instagram, YouTube oraz w
innych mediach wyłącznie w celach informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i reklamowych MOK.
Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz
rozpowszechnianie materiałów lub ich fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez
Moniecki Ośrodek Kultury na terytorium całego świata, bez ograniczeń czasowych.

3. Oświadczam, iż została mi przekazana klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania moich
danych osobowych, treść przekazanej klauzuli jest dla mnie jasna i zrozumiała.

Złożeniem podpisu akceptuję ustalenia zawarte w punktach 1 – 3.

*W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba małoletnia, powyższe zgody udzielane są w jej imieniu przez jej
opiekuna prawnego

..................................................
(miejscowość i data)

..................................................
(podpis uczestnika lub opiekuna prawnego)

Informacja RODO
− Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, że

− Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Moniecki Ośrodek Kultury, zwany dalej MOK ul. Białostocka 25, 19-100 Mońki,
tel. 85 716 24 64, reprezentowany przez Dyrektora.

− Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować drogą elektroniczną iod@kulturamonki.pl lub pisemnie na adres
Administratora danych.

− Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w VI REGIONALNYM KONKURSIE NA TRADYCYJNY STROIK
BOŻONARODZENIOWY organizowanych przez MOK, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO oraz celu budowania pozytywnego
wizerunku MOK (zdjęcia z udziału w/w zajęciach/konkursie/przeglądzie) na podstawie zgody – art.6 ust.1. lit.a,

− Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa, podmioty współuczestniczące w realizacji w/w przeglądu oraz podmioty wymienione w zgodzie.

− Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia w/w przeglądu, następnie w zakresie i terminie zgodnym
z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

− Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

− Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

− Podanie danych dotyczących zgodny na wizerunek jest dobrowolne, odmowa podania danych może skutkować odmową udziału
w postępowaniu/ ocenie ofert.

− Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, gdy przetwarzanie danych osobowych
odbywa się na podstawie zgody osoby. Brak zgodny na publikację wizerunku nie wpływa na możliwość uczestnictwa
w zajęciach/udział w konkursie. W sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa podanie przez
Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.

https://www.google.pl/search?q=MOK+Mo%C5%84ki&oq=MOK+Mo%C5%84ki&aqs=chrome..69i57.4712j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:iod@kulturamonki.pl
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