KARTA ZGŁOSZENIOWA RAJDU
Nazwa konkursu

Rajd Rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” 2022

Imię i nazwisko uczestnika
PESEL
Numer Telefonu
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Rajdu Rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz” organizowanego przez
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.
Ja, niżej podpisana/y, niniejszym wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych
osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO) przez CKiB w celu realizacji i
rozliczenia konkursu.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne publikowanie, wykorzystywanie i powielanie zdjęć
oraz nagrań video przedstawiający mój wizerunek/ wizerunek mojego dziecka utrwalone podczas konkursu.
Rozpowszechnianie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka w formie zdjęć oraz nagrań video może być realizowane
do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku/ wizerunku mojego
dziecka w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów i środków masowego przekazu przede
wszystkim na portalu społecznościowym i stronie internetowej CKiB oraz na stronie internetowej i Facebooku Urzędu
Miejskiego w Brusach w celu informacyjnym i promocyjnym szkoły.
Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach z siedzibą przy
ul. Dworcowej 18, 89-632 Brusy reprezentowane przez Dyrektora.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda:
- art. 6 ust.1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub
większej liczbie określonych celów.
3. Dane osobowe przetwarzać będziemy w celu realizacji i rozliczenia konkursu oraz w celu informacyjnym i promocyjnym
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach.
4. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez administratora
inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@brusy.pl
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w
konkursie.
6. Uczestnik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność przetwarzania przed czasem cofnięcia zgody.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, jak również do usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych.
8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane
są niezgodnie z prawem.
9. Dane uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane uczestnika będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji konkursu.
11. Decyzje wobec przetwarzania danych uczestnika nie będą podejmowane automatycznie, a dane nie będą podlegać
profilowaniu.
Miejscowość i data
………………………………

Czytelny podpis
……………………………

*niepotrzebne skreślić.
W przypadku, gdy uczestnik konkursu jest osobą nieletnią, powyższe zgody udzielane są w jej imieniu przez
rodzica/opiekuna prawnego.

