FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „EKSTREMALNE CZYTANIE”
Zgłaszam swój udział / udział mojego dziecka* w wyżej wymienionym konkursie i podaję następujące
dane:
Imię
Nazwisko
Tytuł pracy
Wiek uczestnika
Kontaktowy numer telefonu

Jednocześnie wyrażam/nie wyrażam* zgody na publikację danych (imię i nazwisko, wiek, wizerunek)
w wydaniach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych Biblioteki Samorządowej w Żukowie, jak również
na przekazanie ich do mediów w formie relacji z ww. konkursu.
* - niepotrzebne skreślić
……………………………………………….………………………………….……….
data i czytelny podpis Uczestnika / rodzica/opiekuna prawnego*

Formularz oraz zdjęcie pracy należy przesłać na adres: promocja@bibliotekazukowo.pl lub dostarczyć do siedziby Biblioteki Samorządowej w Żukowie do 20. maja 2021 roku.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem danych osobowych jest: Biblioteka Samorządowa w Żukowie, ul. 3 Maja 9 B, 83-330 Żukowo, tel. 58 681 77 63, e-mail:
info@bibliotekazukowo.pl;
2. podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie organizacji Konkursu jest art. 6 ust.1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w zakresie publikacji
danych jest wyrażona zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
3. podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, natomiast zgoda na publikację danych jest dobrowolna i nie warunkuje udziału w
Konkursie;
4. celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie Konkursu i wręczenie nagród, a w przypadku wyrażenia zgody, publikacja danych w wydaniach
papierowych i elektronicznych, w tym internetowych administratora w celach informacyjnych i promocyjnych, jak również przekazanie ich do mediów
w formie relacji z Konkursu;
5. uczestnikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed
cofnięciem zgody, prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania,
usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie
danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO.

