KARTA ZGŁOSZENIA
na konkurs Antek Akantek. Spacer po Bydgoszczy
Imię:
…………………………………………………………………………………………………...
Nazwisko:
…………………………………………………………………………………………………...
Wiek:
…………………………………………………………………………………………………...
Adres:
…………………………………………………………………………………………………...
E-mail:
…………………………………………………………………………………………………...
Telefon kontaktowy:
…………………………………………………………………………………………………...
Opis pracy:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

□

Wyrażam zgodę na darmowe opublikowanie pracy mojego dziecka w książce Antek

Akantek. Spacer po Bydgoszczy, która zostanie wydana przez Instytut
Wydawniczy „ŚWIADECTWO”. Moje dziecko będzie wymienione jako twórca
ilustracji. *

□

Wyrażam zgodę na dokonanie drobnych korekt graficznych w ilustracji stworzonej przez

moje dziecko. Nie będą to zmiany, które znacząco wpłyną na ostateczny kształt utworu
stworzonego przez uczestnika konkursu.*
* Jeśli wyrażasz zgodę, zaznacz pole znakiem X.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dla uczestników konkursu
Antek Akantek. Spacer po Bydgoszczy
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych (ul. Dworcowa
62/1, 85-010, Bydgoszcz).
2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe dziecka, będą przetwarzane w celu:
a. rejestracji uczestnictwa oraz organizacji i przeprowadzenia konkursu Antek Akantek. Spacer po Bydgoszczy w
dniu 30 marca 2022 roku, organizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, Miesięcznik Literacki
„Akant” i Instytut Wydawniczy „ŚWIADECTWO”
b. komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych z konkursem, udokumentowania przebiegu
konkursu, w tym np. wydania dyplomów, sporządzenia listy uczestników, przygotowania oraz publikacji książki
Antek Akantek. Spacer po Bydgoszczy
c. w celach informacyjnych i promocyjnych.
Dane osobowe będą przetwarzane ponieważ:
a. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi .
b. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora
c. udzieliła Pani/udzielił Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych
3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu odbywa się na podstawie wyrażonej
zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
przetwarzania z prawem, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, które określone zostały w pkt.
2.
5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie
właściwych przepisów prawa oraz umów zawartych z administratorem danych.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dziecka przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do danych osobowych dziecka,
b. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
d. przenoszenia danych osobowych na warunkach określonych w przepisach prawa,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych Pani/Pana dziecka jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w
konkursie Antek Akantek. Spacer po Bydgoszczy.

□

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb

konkursu.*

……………………………………….
Miejscowość, data

……………………………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna

* Jeśli wyrażasz zgodę, zaznacz pole znakiem X.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy zawarte w art. 6 ust. 1 lit. a, e oraz f
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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, s.
1-88.

