XXIV Dolnośląski Konkurs Recytatorski PEGAZIK
Organizator eliminacji powiatowych: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie
KARTA ZGŁOSZENIA
1. Imię i nazwisko uczestnika
.............................................................................................................
2. Kategoria (zakreślić właściwą)
a) młodsi – (szkoła podstawowa, kl. IV-VI) , klasa ....................................
b) starsi – (szkoła podstawowa kl. VII, VIII gimnazja kl. , III), klasa .............
3. Instytucja macierzysta (szkoła, dom kultury, itp.)
nazwa...................................................................................................
ul. ........................................................................................................
kod........................... miejscowość......................................................
powiat .................................................................................................
telefon ................................................................................................. email ..................................................................................................
4. Imię i nazwisko opiekuna artystycznego
.............................................................................................................
5. Repertuar
a) wiersz: tytuł ...................................................................................
autor ...................................................................................
b) proza: tytuł ...................................................................................
autor ...................................................................................
6. Decyzje sądów konkursowych:
a) szkolnego ............................................................................
b) miejskiego/gminnego ..........................................................
c) powiatowego .......................................................................
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY !!!!!!!
(najlepiej literami drukowanymi)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w karcie zgłoszeniowej, na zasadach
określonych w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
……………………………………………….
podpis opiekuna artystycznego
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka – uczestnika konkursu, podanych w
karcie zgłoszeniowej, na zasadach określonych w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
……………………………………………….
podpis rodzica uczestnika konkursu

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 8, 56-100 Wołów jako administrator danych,
informuje Panią/Pana, iż:
•
podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne by uczestniczyć w eliminacjach powiatowych XXIV
Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK;
•
dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji XXIV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK, na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt) a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
•
posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
•
okres przechowywania danych wynosi 25 lat od zakończenia XXIV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK;
•
dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie MiGBP oraz przez podmioty przetwarzające, którym dane powierzono, tj.:
•
•

Kłodzki Ośrodek Kultury z siedzibą w Kłodzku (57-300), ul. W.Jagiełły 1;
inspektorem ochrony danych osobowych w MiGBP jest Pani Małgorzata Szulc adres e-mail: malgorzata.szulc@migbpwolow.pl ;
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przyjęłam/Przyjąłem do wiadomości
………………………………………………………………………Podpis opiekuna artystycznego i rodzica uczestnika konkursu

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publiczne udostępnienie oraz wszelkie utrwalenie i zwielokrotnienie w nieograniczonym czasowo okresie danych mojego dziecka, niezbędnych do realizacji oraz promocji XXIV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK w następujących polach eksploatacji: wielokrotne eksponowanie w materiałach reklamowych, albumach, wszelkiego rodzaju
wydawnictwach, na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam
nieodpłatnie bez konieczności każdorazowego jej zatwierdzania.
data …....................... podpis rodzica uczestnika konkursu........................................

Wyrażam zgodę, w nieograniczonym czasowo okresie, na publikację wizerunku mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realiza cji oraz promocji XXIV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2017 roku, o ochronie danych osobowych. Pouczony zostałem o prawie wglądu do moich danych oraz ich zmiany.
data …....................... podpis rodzica uczestnika konkursu ........................................

