
KARTA ZGŁOSZENIA PRACY KONKURSOWEJ UCZESTNIKA  

Konkurs „Ozdoba choinkowa” 

Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu zgłaszam udział: 
 

Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa szkoły/organizacji: ….……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kategoria wiekowa: ……………   Wiek Uczestnika: ……………………   Mail: …………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………     Telefon: ……………………………………………….  

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU „OZDOBA CHOINKOWA” 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  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)  –  RODO/Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie 

reprezentowane przez Dyrektora MOK i MBP –  z siedzibą 42-480 Poręba, ul. Mickiewicza 2. Można się kontaktować listownie na adres 

placówki lub mailowo: biuro@mokporeba.pl.  

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (ADO) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z IOD można się kontaktować pod 

adresem e-mail: iodo@mokporeba.pl lub listownie na adres placówki. 

3. Pani/Pana dane osobowe tj. imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania lub adres szkoły, numer telefonu, wizerunek  przetwarzane będą 

w celu uczestnictwa w KONKURSIE „OZDOBA CHOINKOWA” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (jeżeli osoba, której dotyczą wyraziła 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów). 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej 

oraz w mediach społecznościowych.  

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do odwołania zgody.  

7. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 

RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO). 

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna 

Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (tj. imię i nazwisko, 

 adres zamieszkania lub adres szkoły, wiek, numer telefonu, wizerunek)     ……………………………………………………………………………………………..… 
                         (imię i nazwisko Uczestnika) 
 

przez Miejski Ośrodek Kultury oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Porębie, reprezentowane przez dyrektora w celu możliwości jego udziału 

w KONKURSIE „OZDOBA CHOINKOWA”  zgodnie z art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 

27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO. 
 

                         ………………………………………………………………………………………………… 

          Czytelny podpis Uczestnika pełnoletniego/rodzica lub opiekuna Uczestnika niepełnoletniego 


