KONKURS FOTOGRAFICZNY

„W Lustrze Obiektywu”

KARTA UCZESTNIKA
Imię i nazwisko:
Wiek:
Adres zamieszkania:
Tytuł pracy:
Telefon kontaktowy:
Adres mailowy:
......................................................................................................................
data i podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna ustawowego
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św.
Urszuli, ul. św. U. Ledóchowskiej 2, 62-045 Pniewy
2) kontakt w sprawie Ochrony Danych - stowarzyszenie@smul.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu rozpatrywania reklamacji.
Dane nagrodzonych i wyróżnionych Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Stowarzyszenie do promocji, reklamy
Konkursu, ogłoszenia wyników przygotowania materiałów elektronicznych i drukowanych związanych z Konkursem.
4) dane będą udostępniane osobom i instytucjom współfinansującym Konkurs,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat licząc od dnia zakończenia konkursu lub do momentu
odwołania zgody,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
7) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w dowolnym momencie,
przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem,
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania,
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

* Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych oraz danych osobowych osoby zgłaszanej do udziału w konkursie (w przypadku uczestnika niepełnoletniego)
…………………………………………………............................…..…...........…… (data i podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna ustawowego)

Dotyczy rodziców/opiekunów osób niepełnoletnich:
*Jestem opiekunem prawnym i zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na udział:
........................................................................................................................................................... (imię i nazwisko uczestnika)
w konkursie fotograficznym "W Lustrze Obiektywu".
……………………………………………...............………..……........................… (data i podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna ustawowego)

