Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu

„O fotel Burmistrza Miasta – Moja Mszana przyszłości”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Niniejszym zgłaszam na konkurs pn. „O fotel Burmistrza Miasta – Moja Mszana przyszłości”.

1. Nazwa placówki oświatowej:
…………………………………………………………………………………………..
2. Imię i nazwisko opiekuna prawnego:
………………………………………………………………………………………………
3. Imię i nazwisko uczestnika konkursu:
………………………………………………………………………………………………
4. Telefon kontaktowy:
………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu pn. „O fotel Burmistrza
Miasta – Moja Mszana przyszłości” zorganizowanego dla dzieci z przedszkoli i szkół z
terenu miasta Mszana Dolna, zgadzam się z jego treścią i akceptuję regulamin bez
zastrzeżeń.

………………………………………
(podpis opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz uczestnika konkursu jest Burmistrz
Miasta Mszana Dolna z siedzibą w 34-730 Mszana Dolna ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
pisemnie: za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 34-730 Mszana Dolna ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 2, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /UMMszanaDolna/skrytka
lub email: iod@mszana-dolna.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji oraz promocji konkursu „O fotel Burmistrza
Miasta – Moja Mszana przyszłości”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania ww. projektu, a następnie
przechowywane w formie archiwalnej na stronie internetowej i portal społecznościowych.
5. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/ Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z 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 119/1 z 4.5.2016);
7. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłączenie od Pani/
Pana zgody, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału
w konkursie
8. Wykorzystanie wizerunku.
9. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego
dziecka/ podopiecznego………………………….………………………………………….……
zarejestrowanego podczas realizacji konkursu pn. „O fotel Burmistrza Miasta – Moja Mszana
przyszłości” w mediach: prasie, Internecie.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka/podopiecznego będzie
wykorzystany tylko i wyłącznie w celu promocji.
10. Oświadczenie ważne jest wyłącznie podczas realizacji konkursu pn. „O fotel Burmistrza Miasta
– Moja Mszana przyszłości”.
11. Wyrażam zgodę na nieodpłatne upublicznianie wizerunku mojego dziecka/ podopiecznego, w
prasie, na stronie internetowej organizatora, na potrzeby realizacji konkursu pn. „O fotel
Burmistrza Miasta – Moja Mszana przyszłości”.

………………………………………
(podpis opiekuna prawnego)
(miejscowość i data złożenia oświadczenia)

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA
Działając jako rodzic / opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka:

…………………………………………………………………
(imię i nazwisko oraz data urodzenia dziecka)
wyrażam zgodę na upublicznianie wizerunku* oraz imienia i nazwiska* dziecka przez Miasto Mszana
Dolna w celach promujących Miasto Mszanę Dolną. Zgoda dotyczy wizerunku utrwalonego w związku
z udziałem dziecka w projektach realizowanych przez Miasto Mszana Dolna, w tym: konkursach,
imprezach plenerowych, zabawach i zawodach. Zgoda dotyczy upubliczniania na stronie www.mszanadolna.pl i kwartalniku „Pod Lubogoszczą”*.
Poinformowano mnie, że:
1. administratorem danych osobowych dziecka jest Burmistrz Miasta Mszana Dolna,
34-730 Mszana Dolna, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2.
2. kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem do korespondencji
wskazanym w pkt 1 lub pod adresem poczty elektronicznej iod@mszana-dolna.pl
3. dane osobowe są przetwarzane w celach promujących Miasto Mszana Dolna na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a oraz art. 8 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
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
119/1 z 4.5.2016);
4. dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców, państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
5. dane osobowe będą przechowywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie;
6. mam prawo żądania od Burmistrza Miasta dostępu do tych danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
7. mam prawo do przeniesienia danych;
8. mam prawo do uchylenia zgody w dowolnym momencie; uchylenie zgody nie będzie miało
wpływu na zgodność przetwarzania, którego szkoła dokonała przed jej cofnięciem;
9. mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. podanie danych osobowych jest dobrowolne;
11. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

…………………………………………
(podpis składającego oświadczenie)
* skreślić niepotrzebne

