Formularz zgłoszeniowy
XIV EDYCJI KONKURSU WOKALNEGO
„Zima w Milanówku”

1. Imię, nazwisko, wiek (klasa), adres, numer telefonu, adres e-mail , adres placówki
oświatowej
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. Tytuł utworu:
.……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
3.Czas trwania utworu:
………………………………………………………………………
4.Akompaniamet lub podkład muzyczny:
………………………………………………………………………
……………………………….
( podpis osoby zgłaszającej)*
*/ w przypadku osób niepełnoletnich podpis rodzica lub prawnego opiekuna działającego
w imieniu dziecka

1)

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz osób zgłaszających uczestników
Przedszkole Nr 1 w Milanówku, ul. Herberta 43, 05-822 Milanówek;

2)

w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod
adresem: przedszkolemilanowek@op.pl

3)

dane osobowe uczestników konkursu oraz osób zgłaszających są przetwarzane w celu edukacyjnym i
promocyjnym Administratora polegającym na organizacji i przeprowadzeniu konkursu na podstawie
udzielonej zgody- art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4)

odbiorcą danych osobowych mogą być:

a)
b)

organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
uprawnione podmioty dostarczające Administratorowi obsługi informatycznej lub prawnej na podstawie
umów powierzenia przetwarzania danych;
dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu;
uczestnikom oraz osobom zgłaszającym przysługuje:

5)
6)
7)
1

jest
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•
•
•

prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania
ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
prawo do wniesienia sprzeciwu, którego realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających
z art. 21 RODO, osobom tym przysługuje również prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja
zależy od spełnienia warunków określonych z art. 20 RODO;
prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.

8)

w trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje
dotyczące osoby, której dane dotyczą, nie będą zapadać automatycznie oraz że nie będą tworzone żadne
profile dotyczącej jej osoby.
9) jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie
skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10) podanie danych uczestników oraz osób zgłaszających jest dobrowolne, jednak jest warunkiem
umożliwiającym uczestnikowi udział w konkursie.

Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższej informacji.
…………………………………………….
(data i podpis uczestnika/ rodzica/opiekuna prawnego)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ moich danych osobowych oraz
danych osobowych mojego dziecka…………………………/dziecka, nad którym sprawuję
opiekę prawną-………………………………………….. przez Przedszkole Nr 1
w Milanówku w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu wokalnego „Zima
w Milanówku” – XIV edycja.
Administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez złożenie oświadczenia w sekretariacie/u dyrektora
placówki.

……………..………………………………………..
(data i podpis uczestnika/ rodzica/opiekuna prawnego)

Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika konkursu
Zezwalam na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/ wizerunku
mojego dziecka - …………………………………/dziecka, nad którym sprawuję opiekę
prawną- ………………………………….., utrwalonego przez organizatora konkursu
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wokalnego „Zima w Milanówku” – XIV edycja lub inne osoby działające na rzecz
organizatora, w celach informacyjnych, dokumentacyjnych, edukacyjnych w związku
z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w tym zamieszczania na stronie internetowej,
portalu społecznościowym, kronikach, folderach, materiałach informacyjnych.
Niniejsze zezwolenie ma charakter bezterminowy i obejmuje wykonanie, utrwalanie,
przechowywanie i wykorzystywanie zdjęć/zapisów filmowych/wraz z nagranym dźwiękiem
bez konieczności ich zatwierdzania, a także ich obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie za
pośrednictwem stron internetowych, nośników elektronicznych, publikacji, materiałów
informacyjnych i innych dostępnych form komunikacji.
……………..………………………………………..
(data i podpis uczestnika/ rodzica/opiekuna prawnego)
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