KARTA ZGŁOSZENIA
BIENNALE – PIĘKNE SZTUKI

Godło ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………..
Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon……………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data urodzenia……………………………………………………………………………………………………………………..
Uczelnia/szkoła*………………………………………………………………………………………………………………….
Dorobek artystyczny…………………………………………………………………………………………………………….

Ja niżej podpisany zgłaszam swój udział w konkursie „Biennale - Piękne Sztuki”. Oświadczam,
że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i go akceptuję. Pełen regulamin konkursu dostępny
jest w biurze organizatora pod adresem: ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko oraz na stronie
internetowej www. mdkradomsko.pl (zakładka konkursy).
Przyjmuję do wiadomości oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych
osobowych podanych w niniejszej karcie zgłoszenia w celach związanych z konkursem. Poniższe
dane osobowe podaję dobrowolnie ze świadomością o przysługującym mi prawie do ich poprawy
lub zmiany.

Data i podpis…………………………………………………………………………………………………………………………….

*jeżeli dotyczy

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:



zapoznałem/łam się z Regulaminem Ogólnopolskiego Biennale Malarstwa i Grafiki – Piękne Sztuki, akceptuję jego treść i
zobowiązuje się go przestrzegać

TAK*

NIE*





 wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
podanych
powyżej
danych
osobowych
w
celu
udziału
w Ogólnopolskim Biennale Malarstwa i Grafiki – Piękne Sztuki (w szczególności wyłonienia jego zwycięzców, ogłoszenia wyników i
wręczenia nagród zwycięzcom)





 wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć z moim wizerunkiem oraz rozpowszechnianie tych zdjęć przez organizatorów
Ogólnopolskiego Biennale Malarstwa i Grafiki – Piękne Sztuki







wyrażam zgodę na opublikowanie danych zwycięzców Ogólnopolskiego Biennale Malarstwa i Grafiki – Piękne Sztuki na stronach
internetowych Organizatora oraz Współorganizatora

* zaznacz odpowiedni kwadrat
Niniejsze oświadczenie oraz dane osobowe składam dobrowolnie, a podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą

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

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

……………..………………………………………………………….………………………
czytelny podpis dyrektora lub nauczyciela / pieczęć placówki

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmuję do wiadomości, iż:

1.

Administratorem danych osobowych moich oraz mojego dziecka jest Miejski Dom Kultury w Radomsku, z siedzibą
97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 5

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez tel. 502740777 lub e-mail: iod@mdkradomsko.pl

3.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udziałem mojego dziecka w Ogólnopolskim Biennale Malarstwa i
Grafiki – Piękne Sztuki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

4.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

a)

osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków
służbowych

b)

podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się
konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)

5.

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie związanym z organizacją Ogólnopolskiego Biennale Malarstwa i Grafiki – Piękne
Sztuki lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych
przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa

6.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w Ogólnopolskim Biennale Malarstwa i
Grafiki – Piękne Sztuki . Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody wyrażonej przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznam iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych

7.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

8.

Podane przeze mnie dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania
……………..………...………….…………………………………...
data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

