Załącznik do Regulaminu Plastycznego Konkursu Profilaktycznego
pn. „Życie bez dopalaczy dużo więcej dla mnie znaczy”
z dnia 14 września 2020 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Plastycznego Konkursu Profilaktycznego
pn. „Życie bez dopalaczy dużo więcej dla mnie znaczy”
..............................................................................................................................................
imię, nazwisko i wiek autora pracy

..............................................................................................................................................
adres

..............................................................................................................................................
numer telefonu

..............................................................................................................................................
szkoła i klasa

..............................................................................................................................................
imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna uczestnika niepełnoletniego

OŚWIADCZENIE
1. Przekazuję autorskie prawa majątkowe do wykonanej pracy konkursowej na rzecz organizatora; podstawa - art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191) oraz do publikacji i kolportażu
pracy, w tym za pośrednictwem Internetu.
2. Pozwalam na wykorzystanie moich danych osobowych w celu wyłonienia zwycięzców konkursu oraz przyznania nagród,
a także na podanie do publicznej wiadomości moich imienia i nazwiska w przypadku zwycięstwa w konkursie.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Miejski Dom
Kultury, z siedzibą przy ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława, tel.: 23 654 35 85, adres e-mail: sekretariat@mdkmlawa.com.
2. Inspektorem danych jest Pan Marcin Kurpiewski, e-mail: inspektor_ummlawa@open-audit.eu.
3. Celem zbierania danych jest udział w Plastycznym Konkursie Profilaktycznym „Życie bez dopalaczy dużo więcej dla mnie
znaczy”.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Plastycznym Konkursie Profilaktycznym „Życie bez
dopalaczy dużo więcej dla mnie znaczy”.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w celu promocji konkursu
oraz wyłonienia zwycięzcy oraz osób wyróżnionych.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
8. Dane osobowe w postaci formularzy zgłoszeniowych będą przechowywane przez okres dwóch lat od dnia wyłonienia
laureatów i osób wyróżnionych.
Podpis autora pracy

Podpis opiekuna

