Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
Ortograficznego o Tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Lubaczowskiej 2020

Karta uczestnictwa w konkursie: DYKTANDO 2020
1. Dane uczestnika:
a) Imię i nazwisko*:

________________________________________________________
b) Kategoria wiekowa*:
□ dzieci młodzież do lat 25

□ uczestnicy ponad 25 lat

(Warunkiem uznania zgłoszenia za ważne jest zaznaczenie przynajmniej 1 x TAK – warunki regulaminowe):
b) Czy uczestnik jest mieszkańcem/-ką powiatu lubaczowskiego?*
□ TAK

□ NIE

c) Czy uczestnik pracuje i/lub uczy się na terenie powiatu lubaczowskiego?*:
□ TAK

□ NIE

c) Kontakt telefoniczny do uczestnika**: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
* Pola obowiązkowe.
** Dane kontaktowe – ich podanie nie jest obowiązkowe, ale numer telefonu umożliwi szybki i łatwy kontakt z uczestnikiem
w sprawie zgłoszenia do konkursu.

2. Oświadczam, że:
2.1 Zezwalam/nie zezwalam* na wykorzystanie mojego imienia, nazwiska, kategorii wiekowej oraz wizerunku przez
organizatorów w celu informowania i promowania założeń konkursu (także w mediach - strona www i/lub
Facebook) o moim udziale w Dyktandzie 2020.
2.2 Zezwalam/nie zezwalam* na wykorzystanie mojego imienia, nazwiska, kategorii wiekowej oraz wizerunku przez
instytucje współpracujące (w tym Urząd Miasta w Lubaczowie) w celu informowania i promowania założeń
konkursu (także w mediach - strona www i/lub Facebook) o moim udziale w Dyktandzie 2020.
2.3 Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(-am) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie
konkursu ortograficznego o tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Lubaczowskiej 2020.
2.4 Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatorów:
* Proszę odpowiednie skreślić

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)(dalej: RODO) informuję, iż:
1)
Administratorzy danych
Administratorami Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego
w Lubaczowie z siedzibą: ul. Kościuszki 18, 37-600 Lubaczów oraz Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji przy Liceum
Ogólnokształcącym w Lubaczowie im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą przy ul. Kościuszki 26, 37-600 Lubaczów.
2)
Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie jest Magda Fusińska.
Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz
korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się
kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Kościuszki 18, 37-600 Lubaczów
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- przez e-mail: iod@um.lubaczow.pl
3)
Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe podane przez uczestnika w trakcie trwania konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji
i przeprowadzenia dyktanda, publikacji informacji o Mistrzach i Wicemistrzach Ortografii Ziemi Lubaczowskiej 2020
oraz publikacji wizerunku uczestników na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie
i w mediach takich jak profil na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji, a także
w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Jeżeli
podali Państwo numer telefonu będzie on przetwarzany w celu łatwiejszego kontaktu z uczestnikiem.
4)
Podstawa prawna przetwarzania
Administratorzy przetwarzają wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1
lit. f RODO), którym jest umożliwienie uczestnikom Dyktando 2020 wzięcia w nim udziału i umożliwienie
Administratorom jego przeprowadzenie. Podstawą prawną jest również zgoda na opublikowanie informacji
o uczestnikach Dyktanda, ich wizerunku i podanie numeru telefonu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz przepis prawa
dotyczący archiwizacji dokumentów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
5)
Okres przechowywania
Podane dane osobowe będą przetwarzane do końca trwania i rozliczenia Dyktanda 2020, a następnie archiwizowane
na podstawie zasad Instrukcji Kancelaryjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie zgodnie z ustawą
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach /Dz.U. z 2019 r. poz. 553/. Natomiast numer
telefonu, publikacja wyników konkursu i wizerunku uczestników - do momentu wycofania zgody.
6)
Odbiorcy Państwa danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych uczestnika dyktanda mogą być: osoby odwiedzające siedziby oraz strony internetowe
współorganizatorów, a także strony internetowe instytucji i mediów, z którymi administratorzy współpracują (w tym
Urząd Miejski w Lubaczowie) z związku z realizacją i promocją dyktanda; media i odbiorcy mediów takich jak prasa,
radio i TV; odbiorcy upoważnieni na mocy przepisów prawa (np. policja).
7)
Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo dostępu do swoich danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość
danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
Administratorzy nie potrzebują już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły
sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych Interesów Administratorów nad
podstawą takiego sprzeciwu,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób,
których dane są przetwarzane.
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

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

