_______________
miejscowość, data

Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo

__________________________________
w konkursie "Kryształowy Smok" organizowanym przez Centrum Kultury "Zamek" we Wrocławiu z siedzibą na pl.
Świętojańskim 1, 54-076 Wrocław w ramach Dni Fantastyki 2019. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią
regulaminu konkursu i akceptuje jego postanowienia.

_______________
(podpis rodzica/opiekuna)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania,
telefonu, adresu email oraz wizerunku na potrzeby organizacji konkursu, wyłonienia zwycięzcy oraz publikacji danych autora
nagrodzonej pracy na stronie internetowej Dni Fantastyki oraz profilu imprezy na portalu społecznościowym Facebook. W
przypadku otrzymania nagrody wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci imienia,
nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia, numeru pesel oraz imion rodziców na potrzeby wręczenie nagrody oraz dla
potrzeb podatkowych. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w ramach relacji z imprezy „Dni fantastyki”
(wizerunek wykorzystywany będzie wyłącznie na potrzeby relacji z imprezy, nie będzie przekazywany innym podmiotom czy
wykorzystywany do celów komercyjnych).

_______________
(podpis rodzica/opiekuna)

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury „Zamek”, pl. Świętojański 1, 54-440 Wrocław.
Kontakt z powołanym inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem iod@zamek.wroclaw.pl

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w zakresie objętym powyżej wyrażoną zgodą. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, lecz niezbędne dla uczestnictwa w konkursie. Przy przetwarzaniu danych podjęte zostaną odpowiednie
techniczne i organizacyjne środki przeznaczone do ochrony przed nieupoważnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem
danych osobowych oraz przed przypadkową utratą lub zniszczeniem bądź uszkodzeniem danych osobowych. Dane osobowe
nie będą przechowywane dłużej niż będzie to potrzebne dla przeprowadzenia konkursu, wręczenia nagrody oraz publikacji prac
konkursowych a także przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych
oraz przepisów kodeksu cywilnego.
Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych innym podmiotom bez uprzedniej zgody uprawnionego, o ile
obowiązek przekazania danych nie będzie wynikał z przepisów prawa. Dane mogą zostać powierzone do przetwarzania
starannie wybranym dostawcom usług realizujących określone funkcje w imieniu Administratora (łączenie i przechowywanie
danych, konserwacja systemów księgowych i kadrowych, administracja pocztą elektroniczną, dystrybutor biletów). Powierzenie
danych odbywa się zawsze na podstawie stosownej umowy. Każdy, kogo dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo do ich poprawiania, sprostowania oraz (w zakresie wynikającym z przepisów) do ich usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku powzięcia informacji o
niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych istnieje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego dla przetwarzania danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Jeśli
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, zgoda taka może być w każdej chwili cofnięta bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe nie podlegają
zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną ………………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna)

