Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
Karta uczestnictwa w konkursie: KRESOWE WSPOMNIENIA
1. Dane uczestnika:
Imię i nazwisko uczestnika konkursu
Nazwa i adres szkoły
Kategoria; wiek, klasa
Nauczyciel prowadzący
Telefon kontaktowy
Tytuł pracy

2.

Oświadczam, że podane dane są prawdziwe i aktualne:
2.1. Oświadczam, że moja praca konkursowa przesłana w konkursie pt. „Kresowe Wspomnienia”
organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich oddział
Lubaczów, Miejską Bibliotekę Publiczną im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie i Powiatowe
Centrum Kultury w Lubaczowie (dalej: „Konkurs”) jest wynikiem mojej samodzielnej pracy oraz udzielam
Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tego.
2.2. Zezwalam również na udzielanie przez Organizatora dalszych licencji na korzystanie z mojej pracy
konkursowej.
2.3. Oświadczam, iż przysługują mi pełne prawa, w tym autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworu,
a w szczególności, że utwór ten jako całość ani jego fragmenty nie naruszają praw osób trzecich.
2.4. Zezwalam / nie zezwalam* na wykorzystanie mojego imienia, nazwiska, wizerunku oraz informacji
o miejscowości, w której mieszkam lub o szkole, w której się uczę, klasie i wieku, jak również o wynikach
Konkursu w odniesieniu do mojej pracy konkursowej w celu informowania (także w mediach) o moim
udziale w Konkursie.
2.5. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane
w Regulaminie Konkursu.
2.6. Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatora:

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
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.

Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego
w Lubaczowie z siedzibą: ul. Kościuszki 18, 37-600 Lubaczów;

2.

Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem ochrony danych osobowych 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
- przez e-mail: iod@um.lubaczow.pl

3.

Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe podane przez uczestnika podane w tym formularzu lub później w trakcie trwania Konkursu
„KRESOWE WSPOMNIENIA” IV edycja 2021/2022, będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Lubaczowie i w mediach, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4.

Podstawa prawna przetwarzania
Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. e
RODO), którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie
Administratorowi jego przeprowadzenie, opublikowanie informacji o laureatach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz
archiwizację dokumentów. Podstawą prawną jest również art. 9 ust. 2 pkt. a RODO tj. wyrażenie wyraźnej zgody
na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, w tym:
promowania działalności kulturalnej MBP w Lubaczowie na przykład poprzez wykorzystanie i rozpowszechnianie
wizerunków uczestników utrwalonych przy użyciu urządzeń rejestrujących.

5.

Okres przechowywania
Podane dane osobowe będą przetwarzane do końca trwania i rozliczenia Konkursu „KRESOWE
WSPOMNIENIA” IV edycja 2021/2022, 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 publikacja wizerunku - do momentu wycofania
zgody/wniesienia skutecznego sprzeciwu.

6.

Odbiorcy Państwa danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych uczestnika konkursu mogą być: osoby odwiedzające siedziby oraz strony
internetowe współorganizatorów (tj. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich oddział
Lubaczów, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie), a także strony internetowe instytucji i mediów, z którymi
administrator współpracują z związku z realizacją i promocją konkursu; media i odbiorcy mediów takich jak prasa,
radio i TV; organizatorzy i uczestnicy imprez towarzyszących konkursowi; odbiorcy upoważnieni na mocy
przepisów prawa (np. policja).

7.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
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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, Administrator nie
potrzebuje 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 Administratora 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 oraz rodziców/opiekunów)

