ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
……………………………………………

…………………….

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

(miejscowość i data)

……………………………………
(adres rodzica/opiekuna prawnego)

…………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

….
(wiek)

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego zawartych w zgłoszeniu na konkurs
przez organizatora konkursu, którym jest Administrator Danych: Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” z siedzibą w Nisku,
ul. T. Kościuszki 9, 37-400 Nisko, w celu realizacji konkursu „PIRACKIE HISTORIE”.
2. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka/podopiecznego oraz jego prac w sposób
nieograniczony czasowo na następujących polach eksploatacji: a) utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak:
fotografia cyfrowa, audio, video; b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku
i obrazu; c) wprowadzenia do obrotu; d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet; e) publicznego odtwarzania,
wyświetlania; f) najmu i dzierżawy; g) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji
zarejestrowanych podczas przeprowadzania konkursu, wernisażu, uroczystości rozdania nagród, w materiałach informacyjnych
i promocyjnych związanych z konkursem, na stronie internetowej Administratora, organu prowadzącego, podmiotów
współpracujących z Administratorem w zakresie działalności i promocji oraz w środkach masowego przekazu.
3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
4. Zapoznałem(am) się z poniższą treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

…………………………………………………………………………………………..
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego 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, dalej: RODO) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka jest Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku, ul. Kościuszki
9, 37-400 Nisko, e-mail: ncksokol@interia.pl , tel.: (15) 841 21 44;
2) Inspektorem ochrony danych u Administratora Danych Osobowych, tj. w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” w Nisku jest
pani Patrycja Żak, e-mail: iodo.nck@gmail.com;
3) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu „PIRACKIE HISTORIE” na podstawie art.
6 ust 1 lit. a) tj.: „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej
liczbie określonych celów”;
4) odbiorcą Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą instytucje współpracujące z Administratorem oraz nadrzędne, jak
również przedstawiciele mediów oraz osoby fizyczne, w związku z dostępem do materiałów informacyjnych i promocyjnych
wynikających z konkursu i działalności Administratora;
5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat w związku z utrwaleniem w materiałach
promocyjnych i informacyjnych, w tym medialnych;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich i dziecka danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana i dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem zawarcia
umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość
udziału w konkursie;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

