Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Konkurs na reportaż lub fotoreportaż pt. Obserwatorzy rzeczywistości
1. Dane osobowe i kontaktowe
Imię i nazwisko Uczestnika: _________________________________________
Telefon kontaktowy: _____________________________________________________
Nazwa i adres szkoły, klasa: __________________________________________________

_____________________________________________________________________
____________________
miejscowość, data

__________________________
czytelny podpis

2. Oświadczenia
Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu na reportaż lub fotoreportaż
pt. Obserwatorzy rzeczywistości organizowanym przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie z siedzibą przy
ul. Głębokiej 15 oraz akceptuję jego postanowienia.

________________________
czytelny podpis

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych
z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, numeru
telefonu kontaktowego) przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie dla celów związanych
z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu na reportaż lub fotoreportaż pt. Obserwatorzy
rzeczywistości organizowanym przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie.

________________________
czytelny podpis

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wykorzystanie przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie mojego
imienia, nazwiska, informacji o szkole, w której się uczę, w celach promocji Konkursu w mediach
lokalnych i na stronie www biblioteki oraz profilu internetowym zarządzanym przez Bibliotekę
(Facebook).
* niepotrzebne skreślić

________________________
czytelny podpis

Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku w celu publikacji na stronie internetowej
biblioteki oraz innych mediach
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wykorzystanie przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie mojego
wizerunku w celach promocji Konkursu w mediach lokalnych i na stronie www biblioteki oraz profilu
internetowym zarządzanym przez Bibliotekę (Facebook).
* niepotrzebne skreślić

________________________
czytelny podpis

3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

•

•
•

•
•
•

•
•

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Miejska w Cieszynie z siedzibą
przy ul. Głębokiej 15, e-mail: sekretariat@biblioteka.cieszyn.pl, tel. 33 8520710.
Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować
się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@biblioteka.cieszyn.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu do jego rozstrzygnięcia na
podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych /RODO/) przez czas trwania Konkursu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu wzięcia
udziału w Konkursie.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody ma Pani/Pan
prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku uznania, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.

