Wyrażam zgodę na
………………………….

przetwarzanie

danych

osobowych

moich

i

mojego

dziecka

……………………………………………………. w zakresie: imię i nazwisko uczestnika; wizerunek
(imię i nazwisko dziecka)

uczestnika, wiek uczestnika, imię i nazwisko opiekuna prawnego przez Administratora Danych, którym
jest Miejsko Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12,
36-060 Głogów Małopolski, w celu niezbędnym do organizacji konkursu o nazwie: XX Wojewódzki
Konkurs Plastyczny „Na Szkle Malowane 2020” pod hasłem: 450 lat Głogowa Małopolskiego.

……………………………….
(miejscowość i data)

…………………………………………
(czytelny podpis)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana konkursu danych osobowych jest Miejsko-Gminny Dom Kultury im.
Franciszka Kotuli z siedzibą w Głogowie Małopolskim, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12,
PL-36060 Głogów Małopolski, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury miasta Głogowa
Małopolskiego pod numerem 2, NIP: 517-03-53-964, REGON: 180756209,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejsko Gminnym Domu Kultury im. Franciszka
Kotuli możliwy jest pod adresem e-mail – a.kloc@mgdk.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji założeń
wynikających z regulaminu XX Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Na Szkle Malowane
2020” pod hasłem: 450 lat Głogowa Małopolskiego, na podstawie art.6 ust 1 lit. A ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 25 lat,
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
7. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest warunkiem skorzystania z oferty Miejsko
Gminnego Domu Kultury im. Franciszka Kotuli. Konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości skorzystania z oferty Miejsko Gminnego Domu Kultury im. Franciszka
Kotuli.
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