
Załącznik do regulaminu 

 

............................................ 
(miejscowość, data) 

 

Karta Zgłoszenia na konkurs plastyczny  

Wielkanocna Pisanka 2022 

 

Imię/imiona nazwisko uczestnika 

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

Nazwa szkoły, klasa, do której uczęszcza uczestnik Konkursu (dotyczy uczniów)  

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

Miejscowość zamieszkania (dotyczy osób dorosłych): 

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

Opis pracy (co przedstawia): 

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

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46/WE RODO - 

ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 201,6 r.) informujemy, że 

administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator  

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach ul. Parkowa 9, 08-140 Mordy. 

2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych: 

WIELKANOCNA PALMA, PISANKA przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie 

danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz ich poprawiania. 

3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko), 

danych osobowych opiekunów oraz wizerunku w przypadku otrzymania nagrody w konkursie. 

4. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację oraz wykorzystanie swoich prac (w formie 

reprodukcji, fotografii, nagrań). 

5. Administratorem danych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach ul. Parkowa 9, 08-140 

Mordy. 

6. Administrator oświadcza, że powołał inspektora ochrony danych o którym mowa w art. 37-39 

RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych dostępne są u Administratora danych. 



7. Dane osobowe osób uczestniczących w Konkursie będą przetwarzane przez Administratora na 

podstawie art. 6 ust.1 lit. a, f Rozporządzenia, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania 

zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. 

9. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres konieczny do osiągnięcia 

celów, dla których zostały wprowadzone, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania 

np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne oraz rozrachunkowe czy 

meldunkowe. 

10. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

11. Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej realizacji 

Konkursu. 

13. W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, W tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 

 
         TAK  
 
         NIE  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w 
konkursach organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach i przez 
organizatorów kolejnych etapów konkursów oraz ich upubliczniania.  

 
         TAK  
 
         NIE  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w postaci zdjęć, filmów, 
rysunków, nagrań sporządzonych w trakcie trwania konkurów w celu ich powielania i 
wykorzystania w materiałach informacyjnych Administratora i przekazania innym 
podmiotom związanym organizacją konkursów.  

 

 
         TAK  
 
         NIE  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
z wykorzystaniem mechanizmów Google, zawartych w formularzu rejestracyjnym przez: 
MGOK w Mordach 

 
         TAK  
 
         NIE  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i/lub 
wizerunku z wykorzystaniem mechanizmów Facebook przez: MGOK w Mordach 

 
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym 
czasie poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w formie pisemnej na adres 
korespondencyjny lub adres email Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Mordach.  
 
 
 
 
Mordy, ……….…………………….        ……….……………………. 

Data         Podpis 

 


