Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu recytatorskiego

„LIRYKA online”

KARTA ZGŁOSZENIA
do konkursu recytatorskiego
„LIRYKA online”

Wyrażam zgodę na udział w ww. konkursie :
imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………….…………………………………
szkoła i klasa (osoby niepełnoletnie): …………………………………………………………….………………..…………
kategoria …………………………………………………………………………………………………………………………………….
telefon kontaktowy: .………………………………………………………………………………………………….………………
e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………….….

Potwierdzam, ze zapoznałam/łem się z Regulaminem konkursu recytatorskiego „Liryka online”
oraz akceptuję jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania, co potwierdzam
własnoręcznym podpisem.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, zgodnie z zapisami Regulaminem
konkursu recytatorskiego „Liryka online”.
Zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną dołączoną do niniejszej „Karty zgłoszenia”.

………………………………………………………………………..
data i czytelny podpis Opiekuna lub Uczestnika

Klauzula informacyjna RODO
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Żabiej Woli – dalej administrator – adres
siedziby: Żabia Wola, ul. Warszawska 273, 96-321 Żabia Wola.
2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: domkultury@dkzabiawola.pl
telefonicznie:46 857 82 60 lub na adres siedziby administratora.
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować (email:
iod0@cdkp.pl).
4. Przetwarzamy następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
1) imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, dane adresowe,

2) wizerunek oraz barwa głosu i przekazane poprzez wypowiedź dane
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu dotyczącego nagrania do Konkursu
recytatorskiego „Liryka online”.
5. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit e) RODO, bowiem
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym.
6. Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa;
b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych
podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora;
c) właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących
danych określonych przez Facebook. Dane osobowe podawane na portalu YouTube w związku z
korzystaniem z kanału mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Google. Jednocześnie
wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na kanale mogą być również dostępne
dla innych użytkowników portalu YouTube.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla
którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, będą one
przechowywane przez okres 3 lat.
8. Na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1)dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
2)sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
3)usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
4)ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
5)przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO),a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych (art. 21 RODO).
Usunięcie wizerunku poszczególnych osób w czasie transmisji jest technicznie bardzo trudne do wykonania
lub niewykonalne, zatem prawo do usunięcia (anonimizacji) nagrania w tej części, która ujawnia Pani/Pana
dane osobowe (wizerunek), prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych, nie
mają w tym przypadku zastosowania. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale
konieczne do realizacji projektu: „Konkurs recytatorski „Liryka online”.
9. W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw należy zwrócić się bezpośrednio do
administratora.
10. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, na podstawie art. 77 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opierała się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która jednocześnie będzie wywoływała wobec Pani/Pana skutki prawne
lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływała.
12. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego
z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z
zastosowaniem stosowanych przez serwis klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i
decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do
określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem
https://www.facebook.com/about/privacy. Dane osobowe podawane na portalu YouTube w związku z
korzystaniem z kanału mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Google. Jednocześnie
wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na kanale mogą być również dostępne
dla innych użytkowników portalu YouTube.

