ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

________________________________________________________________
(nazwa konkursu)

Imię i nazwisko uczestnika: ________________________________________________________
Nr tel. kontaktowego: ____________________________________________________________
Adres e-mail:

___________________________________________________________

W przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica/prawnego opiekuna dokonującego zgłoszenia:
_____________________________________

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na nieodpłatne i nieograniczone czasowo przetwarzanie
wizerunku mojego/ mojego dziecka na potrzeby związane z organizacją i promocją konkursu w tym
publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z konkursu w prasie, mediach i na stronach internetowych.
Ponadto wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na umieszczanie i publikowanie przesłanych prac
(zdjęć, filmów, prezentacji) moich / mojego dziecka na stronie internetowej, profilach internetowych
zarządzanych przez Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie (Facebook), oraz w mediach w celu informacji
i promocji Gminnego Ośrodka Sportu w Mszanie.
__________________________________________________________
data i czytelny podpis

Klauzula informacyjna
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Mszanie z siedzibą: 44-323
Połomia ul. Szkolna 17a.
2. Pani /Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, wizerunek) przetwarzane będą na potrzeby
organizacji i prezentacji konkursu.
3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom chyba, że udostępnienie danych będzie wynikać z innych
przepisów prawa.
4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz poprawiania danych osobowych. Ponadto
przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zgłoszenia do listy uczestników konkursu.
Cofnięcie zgody powoduje, że udział w konkursie jest niemożliwy
6. Zgoda wyrażona jest do czasu jej odwołania.
7. Przysługuje Pani/Panu możliwość skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest
Elżbieta Borgosz (biuro@bhpjanicki.pl ).

__________________________________________________________
data i czytelny podpis

