Załącznik nr 1
do Regulaminu XXIII Edycji Konkursu
„Zapraszamy ptaki do Gdyni”

Formularz zgłoszeniowy
DANE UCZESTNIKA
Imię i nazwisko:

Wiek/klasa:

Nazwa i adres przedszkola/szkoły:

DANE KONTAKTOWE NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO
Imię i nazwisko:
Telefon:
e-mail:
DANE KONTAKTOWE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię i nazwisko:
Telefon:
e-mail:
Tekst pracy konkursowej – historia przedstawiona na ilustracji II w maksymalnie 6 zdaniach:

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem XXIII edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”
oraz, że akceptuję jego treść, w tym postanowienia o udzieleniu licencji praw autorskich do zgłoszonej
do konkursu pracy.

……………………………………………………………………………….
data i czytelny podpis uczestnika konkursu/opiekuna prawnego

Ochrona danych osobowych uczestników konkursu
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych /danych osobowych mojego
dziecka*) wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym oraz wykorzystywanie mojego wizerunku /
wizerunku mojego dziecka*) na potrzeby konkursu, a także do jego promocji w środkach masowego
przekazu i w publikacjach Organizatora.
.……….…………………...............…......................………………………………………………………….
imię i nazwisko uczestnika Konkursu i nazwa szkoły, gdy uczestnikiem jest uczeń
……………………………………………………………………………….
data i czytelny podpis uczestnika konkursu/opiekuna prawnego*
*) niepotrzebne skreślić
Informacja dla uczestników Konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”,
od których Urząd Miasta Gdyni uzyska dane osobowe
Działając na podstawie art. 13.1 i 2 RODO [Rozporządzenie 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
95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od
Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, prosimy o zapoznanie się z
poniższą informacją:
1. Administratorem [ADO] Pani/Pana danych osobowych będzie
Prezydent Miasta Gdyni
Gdynia 81-382, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54
e-mail: umgdynia@gdynia.pl
tel.: +48 58 66 88 000
2. Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: iod@gdynia.pl , adres do korespondencji: jak wyżej
3. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO
4. Cel przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Pani/Pana dziecka będą
przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz do jego promocji w środkach masowego
przekazu i publikacjach w tym książce i ebooku wraz z informacją o Konkursie.
Administrator nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż
wskazane w zdaniu poprzedzającym, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o
wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie
poinformowana/y.
5. Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Pani/Pana dziecka – w tym wizerunek - mogą być
upublicznione w środkach masowego przekazu i oficjalnych publikacjach Urzędu Miasta Gdyni.
Nie przewiduje się przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
6. Nie przewiduje się również zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu
o otrzymane dane osobowe.
7. Czas przetwarzania danych osobowych wynikać będzie z harmonogramu Konkursu oraz przepisów
prawa upoważniających do zachowania, kontroli i archiwizacji pozyskanych danych.
8. Ma Pani/Pan prawo żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie
ADO, żądania sprostowania swoich danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania niektórych
danych oraz do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych i żądania usunięcia
swoich danych/ danych dziecka, co będzie równoznaczne z wycofaniem się z udziału w konkursie.
9. Wycofanie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. Na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w sprawie dotyczącej niezgodności
przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

