KARTA UCZESTNIKA KONKURSU
"Moja aktywność ruchowa - moja radość" - cz. 4 - Lato
Nazwisko dziecka ……………………………………………………
Imię dziecka………………………………………………………….
Wiek dziecka…………………………………………………………
Telefon kontaktowy………………………………………………….

Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu
OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW PRAWNYCH / RODZICÓW
Jako opiekun prawny:
.......................................................................................................................................
(Imię i nazwisko dziecka)
Wyrażam zgodę, na:
1.

Udział dziecka w Konkursie Plastycznym pt.: "Moja aktywność ruchowa - moja radość" - cz. 4 - Lato, organizowanym
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grybowie.

2.

Podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska, wieku autora pracy w związku z udziałem w konkursie, a także
we wszelkich informacjach o tym konkursie i jego wynikach.

3.

Opublikowanie pracy plastycznej mojego dziecka we wszelkich publikacjach związanych z konkursem.

Oświadczam, że:
1.

Zapoznałem(am) się z regulaminem konkursu.

2.

Zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną.

…………………………………………………………
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica autora pracy)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1.
2.

3.

4.

5.

Administratorem Pana/Pani dziecka osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grybowie.
Pana/Pani dziecka dane osobowe zawarte w formularzu przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,
natomiast przetwarzanie wizerunku i danych identyfikacyjnych dziecka oparte jest na zgodzie i jest związane z realizacją
celu promocji osiągnięć uczestnika.
Przechowywanie danych osobowych uczestników konkursu będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych
celów.
Na zasadach określonych przepisami RODO ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do danych osobowych Państwa
dziecka, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia.
Ma Pan/Pani prawo do wglądu, modyfikacji, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku podejrzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych
Państwa dziecka. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody
w każdym czasie.

6.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa
w konkursie.

7.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.

