KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE
NA NAJCIEKAWSZY LIST DO ŚW. MIKOŁAJA
pt. „Dlaczego warto być wolnym od uzależnień nie tylko od święta?”

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA .......................................................................................................
KLASA ....................................................................................................................................…………...
SZKOŁA ....................................................................................................................................... ……….
TELEFON KONTAKTOWY RODZICA ...........................................................................…………….
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
TAK*

NIE* (zaznaczyć odpowiednio)

□

□ wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie na najciekawszy list do Św. Mikołaja

pt. „Dlaczego warto być wolnym od uzależnień nie tylko od święta?” na warunkach określonych
w Regulaminie Konkursu, z którym zapoznałem/-am się i akceptuję jego treść

□

□ wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie – organizatorów konkursu na
najciekawszy list do Św. Mikołaja pt. „Dlaczego warto być wolnym od uzależnień nie tylko od święta?”
(zwanego Konkursem) danych osobowych mojego dziecka w postaci imienia, nazwiska, klasy oraz szkoły,
poprzez podanie ich do publicznej wiadomości w informacjach o Konkursie oraz jego uczestnikach,
w materiałach informacyjnych i reklamowych, stronie internetowej i na profilu GOPS Żmigród w mediach
społecznościowych (Facebook), a także w prasie, radiu i telewizji, w celu upowszechniania informacji na
temat Konkursu oraz promowania jego uczestników

□

□ zezwalam (na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim

i prawach pokrewnych) na nieodpłatne przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu wizerunku mojego
dziecka, w szczególności poprzez wykorzystywanie i rozpowszechnianie w postaci zdjęć wykonanych
podczas Konkursu i w trakcie wręczania nagród, w tym na rozpowszechnianie w materiałach
informacyjnych i reklamowych, stronie internetowej i na profilu GOPS Żmigród w mediach
społecznościowych (Facebook), a także w prasie, radiu i telewizji, w celu upowszechniania informacji na
temat Konkursu oraz promowania jego uczestników
* zaznacz właściwy

Jednocześnie oświadczam, że zarówno ja jak i moje dziecko (Uczestnik Konkursu) zostaliśmy
poinformowani przez Organizatorów Konkursu o przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w art.
13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), m.in. o przysługujących nam prawach, w tym
prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia
i sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem prawa albo gdy są
już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu, poprzez dostarczenie takiego pisemnego
żądania bezpośrednio Organizatorom Konkursu, a także prawie do cofnięcia wyrażonych zgód
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie, a podane przeze mnie
informacje są zgodne z prawdą.

........................................…
miejscowość, data

…….......................................................................
czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

