Formularz zgłoszenia udziału osoby dorosłej w ogólnopolskim konkursie poetyckim

„W górach …”

Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………..
Adres ……………………………………………………………………………………………
Numer telefonu ……………………………………………
Adres e -mail …………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym w zakresie związanym z moim udziałem w konkursie.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem ogólnopolskiego konkursu poetyckiego „W Górach …” i
akceptuję jego postanowienia.

……………………………………..
/miejscowość, data/

……………………………………………
/ imię i nazwisko /

Klauzula informacyjna RODO dla uczestnika ogólnopolskiego konkursu poetyckiego „W Górach …”
organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczna w Bestwinie

Zgodnie z art. 13 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 RODO
Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie informuje, iż:
1.

Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie z siedzibą
ul. Szkolna 8, 43-512 Bestwina.
2. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail bestwinka@gbpbestwina.eu,
3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia ogólnopolskiego konkursu poetyckiego „W
Górach…”, udostępnienia informacji o wynikach konkursu, a także w celach promocyjnych i informacyjnych realizowanych
poprzez publikację danych osobowych i wizerunku osób nagrodzonych w mediach internetowych (strona biblioteki, media
społecznościowe) jak również drukowanych (prasa lokalna, kronika itp.) oraz archiwizacyjnych.
4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię i nazwisko uczestnika, adres, numer telefonu, adres e-mail
5. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażenie zgody przez
uczestnika konkursu oraz prawnie uzasadniony interes administratora
6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez czas trwania konkursu, a następnie w celach archiwalnych
przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami. Organizator będzie przechowywał dane w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostepnieniem osobom nieupoważnionym oraz
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim, nie będą również podlegać
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych 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.
9. Uczestnikowi konkursu przysługuje również prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek udziału w konkursie.

ZGODA AUTORA PRACY KONKURSOWEJ NA PRZETWARZANIE ORAZ PUBLIKACJE
WIZERUNKU ORAZ DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam / nie wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku oraz danych osobowych (imię, nazwisko)
dla potrzeb promocyjnych ogólnopolskiego konkursu poetyckiego „W Górach …” organizowanego przez
Gminną Bibliotekę Publiczna w Bestwinie w mediach internetowych (strona biblioteki, media
społecznościowe) jak również drukowanych (prasa lokalna, kronika itp.).
Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO dotyczącą konkursu i
zrozumiałem/am jej treść.

………………………………………………….
/miejscowość i data/

………………………………………………………………………
/imię i nazwisko/

