
KARTA UCZESTNIKA
KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„ KREOWAĆ GŁOSEM”

Imię i nazwisko uczestnika /nr tel. …………………………………………………………….. 

Kategoria wiekowa…………………………………………………………...............................

Nazwa placówki delegującej…………………………………………………………………… 

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

Imię i nazwisko opiekuna/ nr tel. ……………………………………………………………….

Tytuł utworu i nazwisko autora……………………………………………………. …………..

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

Oświadczam, że:

1. Zapoznałam (em) się z Regulaminem konkursu recytatorskiego „Kreować głosem” organizowanego przez
Lipskie  Centrum  Kultury  i  wyrażam  zgodę  na  udział  mojego  dziecka   (  imię  i  nazwisko  dziecka  )
……………………………………………………………….w w/w konkursie.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich i mojego dziecka dla celów
związanych  przebiegiem  konkursu:  imię,  nazwisko,  wiek,  miejsce  zamieszkania,  numer  telefonu  –  na
podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ( Dz.U.UE.L.2016.119.1)
3.  Wyrażam  również  zgodę  na  umieszczenie  materiałów  wideo  zawierających  prezentację  recytatorską  i
wizerunek mojego dziecka na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych  Organizatora oraz w
prasie w celu informacji i promocji konkursu.
4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie materiałów wideo prezentacji przez Organizatora.
5. Moje dziecko  wykonało prezentację osobiście.
6. Zapoznałam (em) się z klauzulą informującą, że posiadam prawo dostępu do danych osobowych swoich
oraz dziecka, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec  przetwarzania.  Szczegółowe  warunki  możliwości  realizacji  ww.  praw  zawiera  rozporządzenie  o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku., zwanego RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

...........................................................
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna.

Lipskie  Centrum  Kultury  jako  administrator  danych  osobowych  przetwarza  powyższe  dane  osobowe
realizując  ustawowe  i  statutowe  cele,  zapewniając  im  pełną  ochronę  przez  zastosowanie  technicznych  i
organizacyjnych  środków  bezpieczeństwa wynikających  z  przepisów  prawa.  Osobie,  której  dane  dotyczą,
przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich  poprawiania.  Każdemu,  kto  uzna,  że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do prezesa
Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych.  Dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  w  tym
również  w  formie  profilowania.  W  sprawach  związanych  z  przetwarzanymi  danymi  osobowymi  można
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: listownie – na dres administratora danych osobowych;  lub
e-mail: iod@lcklipsko.pl 


