Załącznik nr 1 do Regulaminu

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W III EDYCJI KONKURU PLASTYCZNEGO DLA
UCZNIÓW KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
pn. „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki”

Imię i nazwisko Uczestnika
Konkursu
Tytuł zgłoszonej pracy

Opis pracy (krótki)

Klasa
Nazwa i adres szkoły do
której uczęszcza Uczestnik
Konkursu
Nr telefonu, adres e-mail
szkoły do której uczęszcza
Uczestnik Konkursu
Nazwa Gminy, na terenie
której mieści się szkoła
Oświadczam, iż zapoznaliśmy się z Regulaminem konkursu plastycznego pn. „Kraina jezior
i ryb – miejsce jak z bajki” i akceptujemy wszystkie jego postanowienia.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 4 pkt 11 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)
przystępując do Konkursu wyrażamy zgodę na:
1. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym wyłącznie w celu niezbędnym do
prawidłowego przeprowadzenia III edycji konkursu plastycznego pn. „Kraina jezior i ryb – miejsce jak

z bajki”.

2.Wykorzystywanie danych wizerunkowych uczestnika konkursu oraz upublicznienie jego pracy w działaniach
informacyjnych-promocyjnych Samorządu Województwa Podlaskiego poprzez publikację na portalach:
www.wrototapodlasia.pl i www.porybywrotapodlasia.pl
Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani i zrozumieliśmy że:
1. Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu do konkursu jest Zarząd Województwa
Podlaskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl,
www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl),
2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl lub pisemnie na adres
korespondencyjny administratora danych podany w pkt 2.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji konkursu lub do czasu
odwołania zgody na przetwarzanie.
4. Podanie danych oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku są dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie.
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane
będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
6. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania i rozliczenia
zadania oraz wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentów.
7. Przysługuje nam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje nam prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w ww. Rozporządzenia prawo do sprzeciwu.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje
nam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania,
o którym mowa w art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

…………………………………
pieczątka szkoły

…..………………………………
data, podpis dyrektora szkoły

