Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA - WYRAŻENIE ZGODY NA UDZIAŁ W
KONKURSIE ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przystąpieniem do konkursu (nie)Odkryta ziemia mielecka wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich/mojego dziecka* danych osobowych.
* właściwe podkreślić
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”)

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem zebranych danych osobowych jest Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu, z
siedzibą przy Alei Niepodległości 7, 39-300 Mielec;
2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji konkursu (nie)Odkryta
ziemia mielecka oraz kontroli, monitoringu i sprawozdawczości;
3) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udziału w konkursie;
4) Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. W celu realizacji tych uprawnień należy kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych powołanym przez SCK w Mielcu, e-mail: iodo@kultura.mielec.pl.

.............................................
Miejscowość, Data

...................................................
Podpis uczestnika konkursu

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku (w tym rozpowszechnianie - fotografii,
zapisów wideo), na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek oraz na zwielokrotnianie
wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami oraz publikowanie poprzez
rozpowszechnianie wizerunku w :
a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych; Facebooku;
b) prasie, portalach informacyjnych;
c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.;
d) użycia materiału filmowego z wizerunkiem podczas prezentacji publicznych i innego typu
formach prezentacji konkursowych.…………….……………………………………………..…………..,
zarejestrowanego podczas wydarzeń związanych z udziałem w konkursie (nie)Odkryta ziemia

mielecka
2. Niniejsza zgoda ważna jest do odwołania i nie wymaga konieczności każdorazowego zatwierdzania
zdjęcia/nagrania przed jego publikacją.
3. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr
osobistych ani innych praw.
*właściwe podkreślić

...................................
Miejscowość, data

..................................................
Podpis uczestnika konkursu

