
Zał. 4 

KARTA ZGŁOSZENIA DO II KONKURSU PLASTYCZNEGO
 i GRAFIKI KOMPUTEROWEJ 

pt. „RODZINA Z WARTOŚCIAMI TO SILNA RODZINA” 

 organizowanego w ramach obchodów XXIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie

Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………………………………………………………………

Wiek uczestnika……………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa Szkoły ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..  ………………………………………………………………………..

                   (data) (czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego)

UWAGA: W przypadku uczestników poniżej 16 roku życia , kartę zgłoszenia do konkursu podpisuje 
prawny opiekun

                                                                                                                                                                -VERTE-



                                                                Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.  13 ust.  1  i  2  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)
2016/679  z dnia  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Lubawie, reprezentowany przez Iwone Marzene Zielińską -kierownik ośrodka.

 Administrator wyznaczył  Inspektora Danych Osobowych z którym można się kontaktować
poprzez e-maila na adres : iod@ajip.pl.

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO w związku
z udziałem w konkursie Plastycznym i Grafiki Komputerowej „RODZINA Z WARTOŚCIAMI TO
SILNA RODZINA”. 

 Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  udostępniane  na  podstawie,  umów  z  organami  i
podmiotami oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z  obowiązujących
przepisów prawa (przepisy o archiwizacji) oraz do czasu wycofania zgody. 

 Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania swoich danych osobowych;

- żądania usunięcia swoich danych osobowych;

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

-  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezes  UODO  (na  adres  Urzędu  Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

 Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  warunkiem  niezbędnym  do  realizacji
wskazanego  celu.  Konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  będzie  brak  możliwości
uczestnictwa w Konkursie Plastycznym i Grafiki Komputerowej „RODZINA Z WARTOŚCIAMI
TO SILNA RODZINA”. 

 Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej


