KARTA ZGŁOSZENIA
NA KONKURS PROPAGUJĄCY PROFILAKTYKĘ UZALEŻNIEŃ
„WOLNI OD UZALEŻNIEŃ”
Bełżec 2022 r.
1. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA
………………………………………………………………………………...............................
2. DANE KONTAKTOWE
…………………...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................….
...............................................................................................................................................
3.KLASA ….........................
4. IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
…………………………….………………………………………………………......................
* Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Plastycznego Propagującego Profilaktykę
Uzależnień „ WOLNI OD UZALEŻNIEŃ” i akceptuję jego warunki.
* Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ podopiecznego** ……………………………………………(imię i nazwisko
dziecka) w wyżej wymienionym Konkursie Plastycznym.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego
dziecka/podopiecznego** przez Organizatorów/Współadministratorów dla celów związanych z organizacją i
realizacją, promocją Konkursu Plastycznego Propagującego Profilaktykę Uzależnień „ WOLNI OD UZALEŻNIEŃ”.
Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna, ale jej brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie.
* Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości danych osobowych mojego dziecka/
podopiecznego** w związku z udziałem w Konkursie Plastycznym Propagującym Profilaktykę Uzależnień
„WOLNI OD UZALEŻNIEŃ” oraz informowania o jego wynikach, a także publikację pracy konkursowej na
stronach internetowych Organizatorów/Współadministratorów, mediach, materiałach i innych ogłoszeniach
związanych z wyżej wymienionym Konkursem.
Data, miejscowość

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

………………………..

………………………………….

*Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę/ zapoznał/a się Pan/Pani i akceptuje regulamin proszę wstawić X
** zaznacz właściwe

Klauzula Informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej zwane RODO, informuję, iż:

1. Współadministratorzy
Współadministratorami Państwa danych osobowych są:

1) Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu, ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec, adres e-mail: gok.belzec@gmail.com, nr tel. 84 665 21 20.
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C, 22-670 Bełżec, adres e-mail: gopsbelzec@poczta.fm, nr
tel. 84 665 21 43.

3) Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim, ul. Stefana Żeromskiego 4, 22-600 Tomaszów Lub., adres e-mail
komendant.kpptomaszowlubelski@lu.policja.gov.pl , nr tel 47 81 54 210

2. Wspólne uzgodnienia
1) W ramach Umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodnione zostały zakresy
odpowiedzialności Współadministratorów m.in. w następujący sposób:

a)obowiązek informacyjny w stosunku do uczestników konkursu spełnia Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu oraz Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu (w zależności od miejsca zgłoszenia się uczestnika do konkursu),

b) za realizację Państwa praw wynikających z art. 15-22 RODO odpowiada Współadministrator, który otrzymał żądanie w
ramach w/w przepisów RODO.
2) Szczegóły porozumienia pomiędzy Współadministratorami znajdują się w siedzibach Administratorów.

3. Punkt kontaktowy/Inspektor Ochrony Danych
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz wykonywaniem przysługujących Państwu praw
wynikających z RODO można kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w Gminnym Ośrodku Kultury w
Bełżcu oraz Gminnym Ośrodku Pomocy w Bełżcu pod adresem e-mail: iod@data-partners.pl, natomiast z Inspektorem
Ochrony Danych wyznaczonym w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim pod adresem e-mail:
iod.tomaszowlubelski@lu.policja.gov.pl.
4. Cel i podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, realizacji, promocji Konkursu Plastycznego Propagującego
Profilaktykę Uzależnień „ WOLNI OD UZALEŻNIEŃ” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Dane osobowe będą przetwarzane
także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na potrzeby organizacji i realizacji
konkursu, w tym publikacji wyników konkursu oraz jego promocji.
5. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami
prawa. Ponadto mogą zostać ujawnione podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartych z
którymkolwiek ze Współadministratorów umów powierzenia. Dane mogą zostać ujawnione także osobom odwiedzającym
strony internetowe Organizatorów, osobom, które zapoznają się z materiałami oraz innymi ogłoszeniami dotyczącymi
konkursu, podmiotowi dostarczającemu korespondencję, a także mediom.
6. Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania konkursu. Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda na
przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania lub przez okres niezbędny
do realizacji celu, w jakim zgoda została udzielona.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
8. Informacje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do wycofania
tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie przez Państwa oświadczenia o wycofaniu
zgody na adres email gok.belzec@gmail.com lub poprzez złożenie ww. oświadczenia w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu.
9. Informacje o wymogu podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości
uczestnictwa w Konkursie.

