KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu
........................................................................................................................
2. Adres do korespondencji:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
3. Telefon kontaktowy: ........................................................................................
4. E-mail: ..............................................................................................................

Ja, rodzic/opiekun prawny uczestnika………………………………………….…..……………………,
(imię, nazwisko uczestnika konkursu)
niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym
„Kartka Bożonarodzeniowa” organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim .
Jednocześnie:
- wyrażam zgodę, na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji i celów
promocyjnych konkursu na stronach internetowych organizatora i partnerów,
- wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka
(imię, nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania, nazwa i miejscowość szkoły, do której uczęszcza)
w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.),
- wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy
konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych
w różnych formach utrwaleń.
Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:
- dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu i związanych z nim
wydarzeń,
- podanie danych jest dobrowolne,
- mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
- potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem konkursu plastycznego „Kartka Bożonarodzeniowa”
oraz akceptuję jego zapisy.

…………………….

………………………………………………………

(miejscowość, data)

podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)
informujemy, że:
 Administratorem danych osobowych osób kontaktujących się ze Starostwem jest
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim, adres: ul. Rynek 1, 06-200 Maków
Mazowiecki;
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować
w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej: starostwo@powiat-makowski.pl;
 Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za
pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie udzielonej zgody na
przetwarzanie danych osobowych,
b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń i obrony
przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes prawny, gdy Państwa zgłoszenie
może uzasadniać przetwarzanie danych w tym celu.
 Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę
w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
 Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
 Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do odpowiedzi na
pytanie/zgłoszenie i prowadzenia korespondencji/rozmów związanych ze zgłoszeniem,
jednak nie dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych
osobowych lub przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa;
 Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Starostwo
Powiatowe w Makowie Mazowieckim
 Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane
pytanie i prowadzenia z Państwem korespondencji mailowej w tym przedmiocie.
Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesłania
pytania/zgłoszenia;
 Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe.

