FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Konkurs ,, Żołnierze wyklęci- nasi bohaterowie”
Imię i nazwisko Uczestnika
Konkursu
Imię i nazwisko rodzica lub
opiekuna ( w przypadku
dziecka)
Adres zamieszkania

Dane do kontaktu
(nr telefonu, e-mail)

__________________________
(data i podpis Uczestnika, Rodzica lub Opiekuna)

Załącznik nr 1
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU
Konkurs ,,Żołnierze wyklęci- nasi bohaterowie”
W związku z wejściem w życie 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 Nr 119), zwanego dalej RODO, informuję,
że:
1.Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Urząd Gminy Telatyn, z siedzibą i
adresem w Telatynie przy ul. Fryderyka Chopina 10, 22-652 Telatyn. Ochrona danych odbywa się
zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie
uzasadnionych celach i nie przetwarza dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu ,, Żołnierze wyklęci- nasi bohaterowie”,
a także w celu wyłonienia i ogłoszenia laureatów, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród,
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na
Administratorze.
Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy prawne:
a) art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
b) art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, przy czym w tym przypadku umowę tę stanowi Regulamin Konkursu.
3. Odbiorcami Pana/Pani Danych Osobowych są wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi
systemów i oprogramowania informatycznego Administratora, podmioty które będą świadczyły
usługi na zlecenie Administratora, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa.
4. Okres przechowywania danych osobowych.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:

a) w przypadku uczestników Konkursu - przez czas jego realizacji, określony w Regulaminie
Konkursu,
b) w przypadku laureatów Konkursu - również po zakończeniu jego realizacji przez czas
przekazywania nagród.
5. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje:
a) prawo dostępu do własnych danych osobowych,
b) prawo do żądania od administratora sprostowania, w tym uzupełnienia, danych osobowych,
ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania i prawo do przenoszenia danych,
c) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem,
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.
6. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji
o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem jednak, że brak
ich podania spowoduje niemożliwość wzięcia udziału w Konkursie lub brak możliwości otrzymania
nagrody w Konkursie.
__________________________
(data i podpis Uczestnika, Rodzica lub Opiekuna)

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Konkursu ,,Żołnierze wyklęci- nasi bohaterowie”
1. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu, z
którym się zapoznałem/am* i którego treść akceptuję.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów Konkursu, tj.
Urząd Gminy Telatyn, w celu realizacji Konkursu, w celu upowszechnienia informacji i promocji
Konkursu i jego wyników na zasadach zawartych w załączonej do Regulaminu Konkursu informacji
„Obowiązek informacyjny dla uczestników Konkursu”.
3. Z chwilą udziału w konkursie, udzielam Organizatorom Konkursu w imieniu własnym
niewyłącznej licencji w zakresie praw majątkowych i praw pokrewnych oraz wyrażam zgodę na
wykorzystanie wizerunku na zasadach określonych w punkcie VII.6 Regulaminu Konkursu.
4. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Konkursu oraz informacją „Obowiązek
informacyjny dla uczestników Konkursu” i wyrażam zgodę na jego warunki w imieniu własnym.

_________________________
(data i podpis Uczestnika, Rodzica lub Opiekuna)

