
Załącznik nr 3
do regulaminu  konkursu  plastycznego

pn. „Jan Paweł II taki zwykły a nie zwykły”

OŚWIADCZENIE 
(podpisuje rodzic/opiekun prawny lub nauczyciel, w zależności kto zgłosił dziecko do konkursu)

 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych (w zakresie: imienia i nazwiska
oraz numeru telefonu) przez Miejskie Centrum Kultury w Tuszynie z siedzibą w Tuszynie, ul. Noworz-
gowska 20A, 95-080, na potrzeby organizacji  konkursu plastycznego „Jan Paweł II taki zwykły a nie
zwykły” zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (Statut MCK w Tuszynie z dnia 25
kwietnia 2019r.).

                                                                ………………………………………….……………...
                                                                  data, podpis rodzica/opiekuna prawnego*

Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) informuję, iż:
1)  administratorem  Pani  (a)  danych  osobowych  jest  Miejskie  Centrum  Kultury  im.  Wł.  St.  Reymonta  w  Tuszynie,  ul.
Noworzgowska 20A, 95-080 Tuszyn; , tel. 42 614-25-89;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – MCK Tuszyn, iod@moktuszyn.pl, listownie na adres administratora;
3) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu organizacji konkursu – na podst. art. 6 ust. 1 lit. a  oraz art. 6 ust. 1
lit e;
4) dane mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów, tj.:  audytor
wewnętrzny;
5) dane osobowe  przechowywane będą przez okres realizowania celu w jakim zostały zebrane a po zakończeniu celu przez
okres  wymagany  przepisami  zawartymi  w  Rozporządzeniu  Prezesa  Rady  Ministrów z  dnia  18  stycznia  2011 r.  w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych, tj.: 25 lat licząc od początku roku następującego po roku w którym zakończył się konkurs;
6) masz prawo, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych którego
dokonano przez jej cofnięciem, wniesienia sprzeciwu;
7)  Cofnięcie  zgody  może  mieć  następującą  formę:  Cofam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  przez

………………………………………………………………………………………………………….………………….…….,udzieloną  w  dniu…………………………….

………….w celu……………………….…………..………………………………………………………z dniem ……………………………………

Podpis osoby, której dane dotyczą……………………………………………………………………………….

8) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9) cofnięcie zgody może spowodować brak możliwości prawidłowej organizacji konkursu; 
10) podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi prawidłowe przeprowadzenie
konkursu;
11) Twoje dane nie będę przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
12) dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały zebrane.

                                                           ………………………………………….………………………………………………
data, podpis rodzica/opiekuna prawnego*

*/niepotrzebne skreślić
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