załącznik nr 1

XX ROCZNICA NADANIA MIASTU PUŁAWY PATRONA ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO

KARTA ZGŁOSZENIA
pracy plastycznej na konkurs
Patriota – Artysta – Święty
(PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)
*W wypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej, formularz powinien zostać wypełniony przez rodzica lub opiekuna prawnego.

1. Tytuł pracy: .......................................................................................................................................
2. Imię i nazwisko autora pracy: ….....................................................................................................
4. Kategoria wiekowa (zakreślić właściwe)
a) dzieci szkół podstawowych z klas I – III, b) dzieci szkół podstawowych z klas IV – VIII, c) młodzież gimnazjum i szkół
średnich, d) dorośli.

5. Nazwa, adres, numer telefonu instytucji patronującej

(jeśli brak instytucji patronującej – nie wypełniać):

.............................................................................................................................................................................
6. Imię i nazwisko opiekuna artystycznego (nauczyciela, instruktora):

...................................................................................................................... ..................................................
(Jeżeli nie masz opiekuna artystycznego podaj swój numer telefonu)

7. Telefon służbowy do
opiekuna.........................................................................................................................................

Zapoznałem (-am) się z REGULAMINEM konkursu plastycznego „Patriota – Artysta – Święty”

….......................................

….......................................

Podpis autora pracy

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyrażam zgodę na uczestnictwo …....................................................... ….....w konkursie plastycznym „Patriota – Artysta – Święty”

….......................................
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych mojego dziecka przez Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika",
ul Wojska Polskiego 4, 24-100 Puławy w celu uczestnictwa w konkursie plastycznym„Patriota – Artysta – Święty”.
Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotycząca ochrony danych osobowych w POK zamieszczoną na odwrocie Karty
Zgłoszenia.

Data:..............................

...................................................

............................................

(czytelne imię i nazwisko autora pracy)

(czytelne imię i nazwisko rodzica/
opiekuna prawnego autora pracy)

Informacja dla uczestników Konkursu Plastycznego
Patriota – Artysta – Święty
W celu realizacji obowiązków wynikających z Rozporządzenia 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)
zwanym, dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w Konkursie Plastycznym
Patriota-Artysta-Święty jest Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, ul. Wojska
Polskiego 4, 24-100 Puławy, zwany dalej POK.
2. W POK jest powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
pisemnie na iod@domchemika.pl lub adres POK podany w pkt.1.
3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO), zgody – w zakresie w jakim została udzielona (art. 6 ust. 1 lit. a).
4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane osobowe
i dane kontaktowe.
5. Dane osobowe administrator udostępnia podmiotom i organom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom-podmiotom z których usług
korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych.
6. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza obszar
Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
7. Okres przechowywania danych: dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny
do realizacji celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przepisami
prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną POK. W przypadku wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.
8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych i otrzymania ich
kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia
danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przetwarzanych na podstawie
zgody.
9. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym
profilowaniu.

