KARTA ZGŁOSZENIA
Konkursu na „Najpiękniejszy stół wielkanocny”
Brzeźno, 13 kwietnia 2019 r
NAZWA REPREZENTACJI …………………………………………..………………….……………………………………………….……
Adres ……………………………………………………………………………………..……………………….……..……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….….
Imię i nazwisko osoby do kontaktu …………………….……………………………..………………………………...……….….
Telefon/e-mail ..……………………………………………………………………………………………..…..……………..………………

…………….……………..……………………………..
Podpis osoby zgłaszającej

Zgłoszenie można przesłać pocztą tradycyjną, elektroniczną lub dostarczyć osobiście do GOK
w Brzeźnie.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Dyrektor GOK informuje, co następuje:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie ul. Głowna 70a, 62-513 Krzymów.
2. GOK w Brzeźnie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się poprzez e-mail
gok.brzezno@o2.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich nie podanie spowoduje, że zgłoszenie Państwa udziału
i uczestnictwo w Konkursie będzie niemożliwe.
4. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do
momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę. Oczywiście dane przestaną być
przetwarzane w oparciu o którąkolwiek z wymienionych podstaw na Państwa żądanie.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na
podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje wynikające z przepisów prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem(am) się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych
w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie.

……………………………………………………….
miejscowość i data

……………………………………………………………
podpis

Wyrażam zgodę na rejestrację mojego wizerunku na współcześnie dostępnych nośnikach obrazów i dźwięków oraz
możliwość wykorzystania go przez Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie w celach informacyjnych, promocyjnych
i edukacyjnych – bez roszczeń finansowych z tym związanych.

……………………………………………..……………
podpis

