FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do wzięcia udziału w XXI Powiatowym Konkursie o AK i BCh
na Ziemi Biłgorajskiej
Wypełnia uczeń za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego
DANE UCZESTNIKA:
Imię: ……………………………………............................ ………………………………...
Nazwisko: ……………….................................. …………………….……………………..
Adres e-mail ( na gmail )....................................................................................
Klasa: ……………………..…………......……......................... …………………..……….
Nazwa i adres szkoły: ……………………………............……………….....…………....….
………………………………………………............. ……….……………………………….....
Nauczyciel………………………………………………………………..…………..……..........
PROSIMY O PODKREŚLENIE WŁAŚCIWEJ ODPOWIEDZI NA PONIŻSZE PYTANIA:
1. CZY WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ZAMIESZCZONYCH
W NINIEJSZYM FORMULARZU PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŁUKOWEJ W CELU
PRZEPROWADZENIA XXI POWIATOWEGO KONKURSU O AK I BCH NA ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ
NA ZASADACH OKREŚLONYCH W REGULAMINIE KONKURSU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych RODO)?
Pole do wypełnienia obowiązkowe*

Wyrażenie zgody na udział w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
Podkreślenie odpowiedzi NIE uniemożliwia uczestnictwo w konkursie.
TAK
NIE
2. CZY WYRAŻASZ ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W POSTACI
ADRESU E-MAIL NA WYSYŁANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KOLEJNYCH EDYCJI KONKURSU
LUB INNYCH KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOK ŁUKOWA?
TAK
NIE
3. CZY WYRAŻASZ ZGODĘ NA UTRWALANIE (SZCZEGÓLNIE W POSTACI ZDJĘĆ I NAGRAŃ
WIDEO), WYKORZYSTANIE I PUBLIKACJĘ TWOJEGO IMIENIA I NAZWISKA ORAZ NAZWY

SZKOŁY ZA POŚREDNICTWEM DOWOLNEGO MEDIUM, W TYM W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
W GLOBALNEJ SIECI WWW (INTERNET), MEDIACH REGIONALNYCH I SPOŁECZNOŚCIOWYCH
ORAZ W FORMIE DRUKOWANEJ?
ZGODA ZOSTAJE WYRAŻONA BEZTERMINOWO, NIEODPŁATNIE, DOBROWOLNIE.
TAK
NIE
KLAUZULA INFORMACYJNA
Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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). W związku z powyższym informujemy:
1.
Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Gminny
Ośrodek Kultury w Łukowej. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą
poczty tradycyjnej na adres wskazany wyżej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:
gokluk1@wp.pl
2.
W Gminnym Ośrodku Kultury w Łukowej wyznaczono Inspektora Ochrony Danych,
z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres
biuro@myszkowiak.pl.
3.
Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody zgodnie z art. 6 lit. a RODO
oraz na podstawie art. 6 lit. e RODO w celu wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
tj. przeprowadzenie postępowania konkursowego ( konkursy, olimpiady, turnieje itp.).
4.
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Twoje dane osobowe
mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie obowiązujących przepisów
lub na podstawie podpisanej z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łukowej umowy powierzenia
danych (tzw. podmioty przetwarzające).
5.
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie będzie
się odbywać.
6.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
z przepisów prawa.
7.






8.

Każdemu, kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO),
prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),
prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie
art. 17 RODO),
prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO),
prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO),
prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO), chyba, że realizacja w/w praw
jest niezgodna z przepisami prawa.
W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Ci prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody
w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
9.
Twój Rodzic ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO.
10. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji
celu wskazanego w pkt.3.
11. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki
fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
12. Twoje dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie
z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o którym mowa
w pkt 3.

Administrator Danych Osobowych
Gminny Ośrodek Kultury
w Łukowej

