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KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU ,,ZNASZ KRAINĘ DINOZAURÓW’’
Imię i nazwisko uczestnika:
.................................................................................................................................................................

Miejsce zamieszkania uczestnika:

..................................................................................................................................................................

Dane kontaktowe (telefon / adres milowy)

....................................................................................................................................................................

.........................................................
Podpis uczestnika /opiekuna/
Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L
Nr 119, str. 1) informuję, że:
1)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ Ozimek,
ul. Słowackiego 18, adres e-mail: krainadino@onet.eu,
2)
administrator co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo
uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw, ale wyjątkowo odbiorcami Państwa danych
osobowych mogą być podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora m.in. na podstawie
stosownych umów powierzenia,
3)
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu
i wyłonienia zwycięzców, w niektórych przypadkach na podstawie zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Może
się zdarzyć w szczególnych sytuacjach, że dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tzn. gdy przetwarzanie będzie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora,
4)
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, prowadzenia
księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie (w tym przez okres ustalony na podstawie przepisów
archiwalnych),
5)
posiadają Państwo:
a)
prawo dostępu do danych osobowych,
b)
prawo do sprostowania danych osobowych,
c)
prawo do usunięcia danych osobowych,
d)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e)
prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
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f)
prawo do przenoszenia danych,
g)
prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takowa zgoda została wyrażona.
Powyższe uprawnienia nie są jednak bezwzględnie obowiązujące i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich
czynności przetwarzania Państwa danych osobowych.
6)
mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7)
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkować niemożliwością udziału
w konkursie.
Przyjmuję do wiadomości ........................................................................

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I PUBLIKACJĘ ZDJĘĆ ORAZ FILMÓW:

Ja,

niżej

podpisany/a

……………………………………………………….

wyrażam

zgodę

na

nieodpłatne, nieograniczone czasowo wykorzystanie mojego wizerunku w formie zdjęć i filmów przez
LGD ,,Kraina Dinozaurów’’, w celu umieszczenia wyników konkursu, zdjęć i filmów na stronach
internetowych należących do LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ oraz w materiałach promocyjnych i
informacyjnych.
………………………………………..
(podpis)

Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody na upublicznienie wizerunku jest dobrowolne.
………………………………………..
(podpis)
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