Zgoda na udział
w konkursie na „Bożonarodzeniową Kartkę Świąteczną 2022”
Wyrażam zgodę na udział
…………………………………………………………………….......................................................
(imię i nazwisko, klasa, szkoła)
w konkursie na zasadach określonych w regulaminie konkursu.
………………………………………………..
(data i czytelny podpis)
•

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych objętych zgłoszeniem do
udziału w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu.

•

Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych (w zakresie imienia i nazwiska,
klasy i nazwy szkoły) oraz wyników konkursu przez organizatora konkursu.

•

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku
z udziałem w konkursie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych
………………………………………………..
(data i czytelny podpis)

Udzielam

Gminie

Kozy

nieodpłatnie,

pełnej,

niewyłącznej

licencji

do

utworu

(„Bożonarodzeniowej Kartki Świątecznej 2022” promującej Gminę Kozy) na czas nieoznaczony i
bez ograniczeń terytorialnych, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących
polach eksploatacji:
1) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką i w dowolnej formie oraz w dowolnej
liczbie egzemplarzy, a także ich rozpowszechnianie,
2) wprowadzanie do pamięci komputerów,
3) wprowadzanie i udostępnianie w sieci Internet, Intranet i innych sieciach komputerowych,
………………………………………………..
(data i czytelny podpis)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w celu zgłoszenia udziału w konkursie na „Bożonarodzeniową Kartkę Świąteczną 2022”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Kozy z siedzibą w Kozach,
ul. Krakowska 4, kod pocztowy 43-340 Kozy, adres e-mail: ug@kozy.pl, tel. 338298650
2. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych Panią Małgorzatą Wróbel w Urzędzie
Gminy Kozy z siedzibą w Kozach ul. Krakowska 4, to: adres korespondencyjny 43-340 Kozy
ul. Krakowska 4 adres e-mail: iod@gzosip.kozy.pl, tel. 33 8174291,
3. Przetwarzanie Pana/i danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1
lit a RODO w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu na „Bożonarodzeniową Kartkę
Świąteczną 2022” dla uczniów szkół podstawowych i liceum, mieszkających na terenie
Gminy Kozy. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na
przetwarzanie danych osobowych.
4. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i
przeprowadzenia konkursu oraz przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz na podstawie Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych.
5. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania.
6. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
7. Podanie przez Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie na
„Bożonarodzeniową Kartkę Świąteczną 2022”.
8. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

………………………………………………..
(data i czytelny podpis pełnoletniego uczestnika konkursu)

